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PREDHOVOR

Pojmy „bezpečnosť štátu“, „krízová situácia“ či „mimoriadne okolnosti“ pa-
tria medzi kategórie, ktoré sú síce prítomné v právnom poriadku a ústavnom 
systéme každého štátu, no zároveň sme si za uplynulé tri dekády akosi zvykli, že 
sú skôr „spiacou“ súčasťou práva. Uvedené dlhodobo potvrdzovala skutočnosť, 
že ani právna veda sa príliš nevenovala ich výskumu a identifikácii prípadných 
slabých stránok právnej úpravy, ktoré by mohli v aplikačnej praxi spôsobovať 
problémy. Platná právna úprava režimu krízových situácií sa na Slovensku tvo-
rila „v dobrom počasí“, azda aj s podvedome prítomnou myšlienkou, že ide skôr 
o „povinnú jazdu“ či teoretické cvičenie, ktoré prax nebude preverovať.

Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá naplno prepukla začiatkom roku 
2020, náhle zmenila paradigmu a právna úprava mimoriadnych situácií sa sta-
la stredobodom pozornosti nielen právnikov. Aplikačná prax rýchlo začala od-
krývať jej vážne medzery nad rámec tých, o ktorých sa aj vedelo, len zo strany 
normotvorcu nebola vôľa ich riešiť. 

V kontexte pandemickej situácie vznikol na Katedre ústavného práva Práv-
nickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave výskumný zámer, ktorého 
cieľom bolo sústrediť sa na problematické otázky chodu slovenského ústavného 
systému v krízových situáciách, identifikovať ich a načrtnúť ich možné rieše-
nia. Projekt nadobudol podobu grantu VEGA, ktorý úspešne získal podporu 
v procese posudzovania.1 Jedným z cieľov výskumu, ktorý trval dva roky, bolo 
aj vydanie tejto kolektívnej monografie. Jej spracovaniu predchádzala medziná-
rodná vedecká konferencia, konaná 20. apríla 2022 v priestoroch Národnej rady 
s podporou jej Ústavnoprávneho výboru. Zišli sa na nej významné osobnosti 
slovenskej i zahraničnej vedy a zároveň predstavitelia inštitúcií aplikačnej praxe, 
predovšetkým najvyšších súdnych inštancií. Konferencia priniesla hodnotné 
príspevky a diskusie, ktoré sa stali súčasťou tohto kolektívneho diela. 

Autorský kolektív predkladá túto monografiu odbornej verejnosti v nádeji, 
že sa stane užitočnou pomôckou pri riešení konkrétnych vedeckých otázok, ale 
najmä problémov aplikačnej praxe, s ktorou má právna veda tvoriť vnútorne 
prepojený celok.

V Bratislave, 19. novembra 2022
Marián GIBA

1 Grant VEGA č. 1/0824/21 Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas 
krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia. 
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ÚVOD

ÚVOD

Optimálna ústavná úprava nemá byť výsledkom metódy „pokus – omyl“. 
Pokiaľ je to možné, ústavodarca by mal mať pri jej nastavovaní možnosť oprieť 
sa o vedecké práce, ktoré analyzujú problematiku, ktorá sa má upraviť, prípadne 
poukazujú na niektoré známe riziká či nedostatky. Na zreteli treba mať nielen 
domáce súvislosti, ale i poznatky komparatívneho ústavného práva a tzv. best 
practices pri fungovaní ústavnej úpravy v iných štátoch. Každý jeden nedosta-
tok ústavnej úpravy totiž môže mať dopad na fungovanie daného ústavného 
inštitútu či orgánu, ako aj na systém bŕzd a protiváh a tým aj na princíp deľby 
moci, ktorý patrí k pilierom každého demokratického ústavného systému, teda 
aj toho slovenského.

Toto dielo sa sústreďuje na problematiku krízových situácií. Ústava v čl. 102 
ods. 3 uvádza, že podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, 
vyhlásenia výnimočného stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výko-
nu verejnej moci počas týchto situácii ustanoví ústavný zákon. Tým je ústavný 
zákon o bezpečnosti štátu. Od jeho schválenia v apríli 2002 až do vypuknutia 
pandémie v marci 2020 neboli ústavné orgány Slovenska konfrontované s takou 
situáciou, ktorá by mohla naplno otestovať kvalitu tejto ústavnej úpravy. Zmenu 
priniesla pandémia ochorenia COVID-19, vyhlásená 11. marca 2020 generál-
nym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie. Ochorenie COVID-19 sa 
negatívne dotklo nielen civilného obyvateľstva, ale v mnohých štátoch tiež vý-
razným spôsobom zasiahlo do riadneho fungovania ústavných orgánov.

Ambíciou tohto diela je vedecká analýza ústavnej úpravy krízových situácií, 
ktorá obsahuje zrejmé nedostatky, spolu s návrhom konkrétnych riešení. S oso-
bitným dôrazom chceme skúmať ústavnú úpravu bezpečnosti štátu v kontexte 
eventuálneho znemožnenia činnosti Národnej rady, vlády, prezidenta republiky 
a ústavného súdu. 

Pozornosť autorov sa koncentruje do viacerých oblastí tejto problemati-
ky. Kvôli lepšiemu prehľadu sme ju obsahovo rozčlenili do troch väčších te-
matických celkov, ktoré na seba nadväzujú, postupujú od všeobecného ku 
konkrétnemu a zodpovedajú trom hlavným častiam diela. Prvou z nich sú 
teoretické východiská a komparatívne poznatky. Predmetom druhej časti sú 
ústavné a systémové súvislosti krízových situácií. Tretia časť prináša pohľad na 
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inštitucionálne súvislosti krízových situácií. V rámci takto vymedzenej štruk-
túry sa autorský kolektív sústreďuje na rôzne aspekty krízových situácií z po-
hľadu teoretického i praktického. Ústrednou témou diela, ku ktorému smerujú 
aj poznatky komparatívneho charakteru, je zabezpečenie chodu slovenského 
ústavného systému v čase krízových situácií.

Otázok, ktorým sa venujeme, je značné množstvo, pričom našou ambíciou 
bolo zložiť „mozaiku“, ktorá umožní vyvážený pohľad na systém ako celok. 
Okrem právnej úpravy bolo nevyhnutné bližšie preskúmať relevantnú rozhodo-
vaciu činnosť súdnych orgánov, ktoré obsah tejto právnej úpravy interpretovali. 
S prebiehajúcou pandémiou judikatúra významne narástla na objeme a prinies-
la odpoveď na mnohé zásadné otázky. Nie všetky odpovede súdnej moci pritom 
možno považovať za uspokojivé, a preto sú tiež diskutované.

Osobitnou otázkou je analýza ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý 
v platnom a účinnom znení neupravuje fungovanie Národnej rady počas nú-
dzového stavu v prípade znemožnenia jej činnosti. Pri výnimočnom stave síce 
predpokladá, že by mohla namiesto Národnej rady pôsobiť Parlamentná rada, 
avšak v právnom poriadku nenachádzame všeobecne záväzný právny predpis 
upravujúci pravidlá jej rokovania (po vzore zákona č. 350/1996 Z. z. o rokova-
com poriadku Národnej rady).

Je potrebné pripomenúť, že pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky 
v roku 1993 bol platným a účinným predpisom v skúmanej oblasti ústavný zá-
kon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu, schválený ešte Federálnym zhromažde-
ním Československej socialistickej republiky iba niekoľko mesiacov po invázii 
vojsk Varšavskej zmluvy. Podľa jeho § 4 ods. 1 platilo, že v prípade nečakaného 
napadnutia Československej socialistickej republiky vonkajším nepriateľom, 
ktoré znemožní na určitý čas činnosť Predsedníctva Federálneho zhromaždenia 
alebo vlády Československej socialistickej republiky, Rada obrany štátu robí 
nevyhnutné a neodkladné opatrenia na obranu, ktoré by inak patrili týmto or-
gánom. Opatrenie Rady obrany štátu strácalo ďalšiu platnosť, ak by s ním na 
najbližšej schôdzi nevyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie, jeho predsedníc-
tvo alebo vláda. Tento ústavný zákon bol platný a účinný až do 30. apríla 2002.

Samotná Ústava vo svojom pôvodnom znení nepredpokladala možnosť 
vyhlásenia núdzového stavu a podrobnejšie nedefinovala ani výnimočný stav, 
ktorý mohol vyhlásiť v zmysle čl. 102 písm. l) na základe ústavného zákona pre-
zident republiky. Z takto koncipovaného ústavného textu bolo možné dospieť aj 
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k interpretácii, že prezident vyhlasuje výnimočný stav na základe rozhodnutia 
Národnej rady schváleného aspoň trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
vo forme ústavného zákona.2 To vo svojej podstate znamenalo, že v prípade 
znefunkčnenia ústavodarného orgánu napríklad z dôvodu pandémie a náka-
zy určitého počtu jeho členov by bolo vyhlásenie výnimočného stavu ústavne 
nedosiahnuteľné.

Týchto nedostatkov si bol ústavodarca vedomý a po schválení tzv. veľkej no-
vely Ústavy (ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.) pristúpil ku schváleniu ústavného 
zákona o bezpečnosti štátu, ktorý je z hľadiska klasifikácie ústavných zákonov 
tzv. predpokladaným ústavným zákonom, opierajúcim sa o ústavnú blanketu. 
Okrem toho, že sa ním zrušil ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štá-
tu, s účinnosťou od 1. mája 2002 sa do ústavného poriadku konečne zaviedla 
definícia výnimočného stavu a núdzového stavu. Len jeden z nich je však po-
užiteľný pri pandémii. Kým výnimočný stav môže na návrh vlády vyhlásiť pre-
zident, ak za splnenia ďalších podmienok došlo alebo bezprostredne hrozí, že 
dôjde k hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, núdzový stav môže 
vyhlásiť vláda, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života 
a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Avšak ústav-
ný zákon o bezpečnosti štátu v platnom a účinnom znení nepočíta s riešením 
problému, keď by počas núdzového stavu bola znemožnená činnosť Národnej 
rady, napríklad z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. S riešením sa 
počíta iba pri znemožnení činnosti Národnej rady počas vojny, vojnového sta-
vu a výnimočného stavu. Jej ústavné právomoci má až do obnovenia činnosti 
v týchto prípadoch vykonávať Parlamentná rada.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že postačuje prijať jednoduchú noveli-
záciu ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorou by sa umožnilo pôsobenie 
Parlamentnej rady pri znemožnení činnosti Národnej rady aj počas núdzového 
stavu. V skutočnosti by však takáto novelizácia predstavovala len prvý krok 
smerom k riešeniu nedostatkov, ktoré sú v právnom poriadku vo vzťahu k čin-
nosti Národnej rady počas krízovej situácie prítomné. Prvým je, že pre Parla-
mentnú radu neexistuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by upravoval 
pravidlá jej rokovania. Neexistencia takéhoto predpisu by mala pre fungova-
nie Parlamentnej rady ďalekosiahle následky. Ak by Parlamentnú radu tvorilo  

2 Dôvodová správa k tzv. veľkej novele ústavy (ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.). Dostupné na: 
<https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=137174>. 

ÚVOD
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67 členov (keďže jej členmi sú len vybraní poslanci Národnej rady, uvedení  
v čl. 7 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu), nie je zrejmé, ako by sa 
postupovalo napríklad pri predkladaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
k prerokúvaným návrhom zákonov. Mali by vôbec členovia Parlamentnej rady 
takéto oprávnenie? Ak áno, aký počet jej členov by sa vyžadoval pre podanie 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, keďže rokovací poriadok Národnej 
rady vyžaduje v  štandardných podmienkach podpis 15 poslancov Národnej 
rady? Rovnako nie je zrejmé, či by pri fungovaní Parlamentnej rady existova-
li výbory, ktoré sú obligatórne zriaďované, napríklad Mandátový a imunitný 
výbor v zmysle čl. 78 ods. 4 Ústavy či Výbor pre európske záležitosti, Výbor 
pre nezlučiteľnosť funkcií či Ústavnoprávny výbor. Bez ich zriadenia by nebolo 
možné dávať následný súhlas so zadržaním člena Parlamentnej rady v prípade 
pristihnutia a zadržania pri trestnom čine a rovnako by nebolo možné dohlia-
dať na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií členov Parlamentnej rady, 
ktorá je vo všeobecnosti predpokladaná ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Pri 
zameraní sa na legislatívny proces na úrovni Parlamentnej rady je ďalej nejasné, 
či by schvaľovanie návrhov zákonov prebiehalo cez systém troch čítaní a aké 
by bolo kvórum potrebné na prelomenie relatívneho veta prezidenta republiky.

Druhý okruh nedostatkov sa týka zloženia Parlamentnej rady v kontexte 
vôle ľudu vyjadrenej vo voľbách do Národnej rady. Ako totiž uvádza čl. 7 ods. 3 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu, členmi Parlamentnej rady sú predseda 
a podpredsedovia Národnej rady, predsedovia a podpredsedovia jej výborov 
a predsedovia poslaneckých klubov. Keďže dominanciu vo výboroch majú po-
slanci reprezentujúci strany, ktoré vytvorili koalíciu, je potrebné bližšie empi-
ricky preskúmať, do akej miery je tento model kreovania Parlamentnej rady 
výhodný pre strany, ktoré vytvorili koalíciu. Podkladom pre výskum budú in-
formácie o zložení Národnej rady počas jednotlivých volebných období (od 
nadobudnutia účinnosti ústavného zákona o bezpečnosti štátu).

K zloženiu Parlamentnej rady sa viaže tiež problém zániku funkcie jej člena. 
Znamenal by niektorý z dôvodov pre zánik funkcie poslanca Národnej rady 
podľa čl. 81a Ústavy ex constitutione aj zánik mandátu v Parlamentnej rade? 
Ak áno, pokiaľ by napríklad na uprázdnený mandát podpredsedu výboru na-
stupoval náhradník, tento náhradník by sa automaticky nestal podpredsedom 
výboru, ale muselo by k tomu prebehnúť hlasovanie. Problematické je, či by toto 
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hlasovanie mohla uskutočniť samotná Parlamentná rada. Ak áno, pripustilo by 
sa, že väčšina v Parlamentnej rade môže rozhodovať aj o zániku funkcie iných 
členov Parlamentnej rady, pretože ak má právomoc zvoliť nového predsedu 
výboru, musí mať aj právomoc predsedu výboru odvolať. Ak nie, so zánikom 
mandátu člena Parlamentnej rady by sa počet jej členov bez náhrady znižoval.

Tretí okruh nedostatkov sa týka ratihabície pri uzneseniach nadväzujúcich 
na kreačné právomoci Národnej rady. V zmysle čl. 7 ods. 6 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu platí, že ak Národná rada začne opätovne vykonávať svoju 
činnosť, na prvej schôdzi po obnovení činnosti schváli alebo zruší uznesenie 
Parlamentnej rady. Ak Národná rada neschváli alebo zruší uznesenie prijaté 
Parlamentnou radou, takéto uznesenie stráca platnosť. Problém tohto pravidla 
tkvie v  tom, že Parlamentná rada vykonáva vo všeobecnosti všetky ústavné 
právomoci Národnej rady (s taxatívnymi výnimkami), a medzi tieto ústavné 
právomoci patrí okrem iného voľba predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, 
troch členov Súdnej rady, verejného ochrancu práv, kandidáta na generálneho 
prokurátora či kandidátov na uprázdnené miesto sudcu ústavného súdu. Rov-
nako schvaľuje návrh vlády na kandidáta na guvernéra Národnej banky Slo-
venska. Nie je zrejmý ďalší postup v situácii, ak by Parlamentná rada napríklad 
zvolila dvoch kandidátov na uprázdnené miesto sudcu ústavného súdu, z týchto 
dvoch kandidátov by prezident vymenoval jedného za ústavného sudcu a na 
prvej schôdzi po obnovení činnosti by Národná rada neschválila uznesenie pri-
jaté Parlamentnou radou, ktorým boli títo dvaja kandidáti zvolení. Samotné 
uznesenie by platnosť stratilo, no došlo by tým pádom aj k strate funkcie sudcu 
ústavného súdu? Platná a účinná úprava na túto otázku nedáva jednoznačnú 
odpoveď, a pritom spomenuté ústavné funkcie (členovia Súdnej rady, predse-
da Najvyššieho kontrolného úradu, verejný ochranca práv, sudcovia ústavné-
ho súdu, guvernér Národnej banky Slovenska) sú bezpochyby nevyhnutné pre 
riadny chod Slovenskej republiky.

Zmätočnú interpretáciu môže ešte spôsobiť použitie dôvodovej správy k ná-
vrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Tá obsahuje formuláciu, podľa kto-
rej „uznesenia prijaté Parlamentnou radou podliehajú dodatočnému schváleniu 
Národnej rady a ak ich Národná rada neschváli, strácajú platnosť v nasledujú-
ci deň po ich zverejnení“.3 Podľa čl. 11 ods. 1 ústavného zákona sa uznesenia  

3 Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&Ci-
sObdobia=2&ID=1311>.

ÚVOD
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Parlamentnej rady bezodkladne vyhlasujú v tlači a vo vysielaní rozhlasu a televí-
zie a ich vydanie sa oznamuje v zbierke zákonov. Pri držaní sa dôvodovej správy 
by to znamenalo stratu platnosti s účinkami ex tunc. Skôr je potrebné prikloniť 
sa k záveru, že predkladatelia danú vetu v dôvodovej správe naformulovali zle, 
a pri časti „strácajú platnosť v nasledujúci deň po ich zverejnení“ mali na mysli  

„v nasledujúci deň po zverejnení výsledkov hlasovania v Národnej rade“.
Štvrtý okruh nedostatkov súvisí s  rokovaním ústavných orgánov na diaľ-

ku, osobitne Národnej rady. Samotný parlament prijal 7. apríla 2020 zákon  
č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. 
Týmto zákonom sa ustanovilo, že napríklad rokovanie zastupiteľstva samo-
správneho kraja možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom 
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Kým 
zastupiteľstvo samosprávneho kraja od nadobudnutia účinnosti tejto úpravy 
môže rokovať na diaľku, rokovací poriadok Národnej rady rokovanie parlamen-
tu na diaľku nepredpokladá vôbec. O rokovaní na diaľku mlčí aj ústavný zákon 
o bezpečnosti štátu vo vzťahu k Parlamentnej rade. Skúsenosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19 z iných štátov pritom ukazujú, že v praxi môže nastať 
situácia, keď sa ochorenie potvrdí u viacerých členov celoštátneho zastupiteľské-
ho zboru. Na prelome marca a apríla 2020 sa zase dvaja poslanci Národnej rady 
podrobili karanténe, čím na určitý čas nemohli plnohodnotne vykonávať svoj 
poslanecký mandát. Ak by právna úprava predpokladala rokovanie parlamentu 
na diaľku, problém poslancov v karanténe by z ústavnoprávneho hľadiska takéto 
napätie nevyvolával.

Už skôr sme načrtli len niekoľko podstatných otázok, ktoré vo vzťahu 
ku chodu slovenských ústavných orgánov potenciálne prinášajú krízové situácie 
a na ktorých riešenie platná a účinná ústavná úprava nedáva uspokojivý návod.4 

4 Viacerým čiastkovým otázkam venovali pozornosť členovia Katedry ústavného práva Práv-
nickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci vedeckej konferencie Bratislavské 
právnické fórum 2021. Jej ústredná téma niesla názov „Právo v kríze, kríza v práve“ a témou 
ústavnoprávnej sekcie boli „Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situ-
áciách“. Pozri Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách. Zbor-
ník príspevkov z medzinárodnej vedeckej online konferencie 22. – 23. apríla 2021. Bratislava : 
Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2021. Konkrétne pozri BUJŇÁK, V. Núdzový stav 
a možnosti fungovania Parlamentnej rady Slovenskej republiky. In Bratislavské právnické fórum 
2021: Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách. 1. vydanie. 
Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021, s. 21 – 29; GAŇA, S. Legislatíva v období pandémie. 
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Je potrebné dodať, že odborná literatúra sa týmto a ďalším súvisiacim otázkam 
venuje len minimálne.5 To je podľa všetkého spôsobené skutočnosťou, že až do 
marca 2020 sa (nielen v Slovenskej republike) ani len neuvažovalo o okolnos-
tiach, ktoré by mohli zasiahnuť činnosť ústavných orgánov s takou intenzitou, 
ako pandémia ochorenia COVID-19.

Princíp deľby moci vrátane systému vzájomných bŕzd a protiváh patrí ku 
kľúčovým princípom demokratického a právneho štátu. Aj Ústavný súd opako-
vane potvrdil,6 že v ústavnom štáte kompetencie, práva a povinnosti a zákonom 
upravené postupy orgánov štátu, ako aj právnických a fyzických osôb, vytvárajú 
nevyhnutný predpoklad pre ústavnú rovnováhu. Jej súčasťou je i systém deľby 
moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, ktoré sú v parlamentnej demok-
racii autonómne a vzájomne prepojené len väzbami ústavnej kontroly a spo-
lupráce.7 V momente, keď môže byť činnosť ústavných orgánov znemožnená 
a ústavná úprava s riešením takejto situácie nepočíta, nepochybne môže dôjsť 
až k zásahu do ústavnej rovnováhy, a tým aj k zásahu do princípu deľby moci.

In Bratislavské právnické fórum 2021. Bratislava : PraF UK, 2021, s. 49 – 58; DEMJANOVIČ, D.  
Spolupráca ústavných orgánov Slovenskej republiky s  inštitúciami Európskej únie počas 
krízových situácií. In Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situá-
ciách. Bratislavské právnické fórum. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislava. 2021,  
s. 30 – 35; PAŽITNÝ, F. Kontrolné mechanizmy pri vyhlasovaní núdzového stavu. In Ústavné 
orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách. Bratislavské právnické fórum. 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislava. 2021, s. 59 – 65; TAKÁCS, D. Výkon voleb-
ného práva v núdzovom stave. In Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízo-
vých situáciách. Bratislavské právnické fórum. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislava. 
2021, s. 80 – 89; TRELLOVÁ, L. Slovenský ústavný systém pod tlakom korony. In Ústavné orgány 
a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách. Bratislavské právnické fórum. Brati-
slava : Univerzita Komenského v Bratislava. 2021, s. 90 – 99.

5 Ojedinelé výnimky v tomto smere predstavuje jednak výskum realizovaný štyrmi univerzitami 
v rámci krajín V 4, ktorý iniciovala Univerzita Mikuláša Kopernika v Toruni a ktorej výstupom 
bol zborník vydaný v angličtine aj v štátnych jazykoch krajín V 4. Pozri BIEŃ-KACALA, A., 
JIRÁSEK, J., CIBULKA, Ľ, DRINÓCZI, T. a kol. Kategoria bezpieczeństwa w regulacjach konsty-
tucyjnych i praktyce ustrojowej państw Grupy Wyszehradzkiej. Toruń : Wydawnictwo naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. Taktiež treba spomenúť ústavnoprávnu sekciu konfe-
rencie Olomoucké právnické dny z roku 2016, ktorej témou bola bezpečnosť. Pozri JIRÁSEK, 
J. (ed.) Bezpečnost jako ústavní hodnota. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2017. 

6 Nález  Ústavného súdu z  29. novembra 1995, sp. zn. PL. ÚS 29/95, nález  Ústavného súdu  
z  3. apríla 1996, sp. zn. PL. ÚS 38/95, nález  Ústavného súdu zo 17. januára 2002, sp. z.    
PL. ÚS 25/00, nález Ústavného súdu z 5. mája 2014, sp. zn. PL. ÚS 105/2011, nález Ústavného 
súdu z 28. októbra 2014, sp. zn.  PL. ÚS 24/2014.

7 Nález Ústavného súdu z 24 mája 1995, sp. zn. PL. ÚS 16/95.

ÚVOD



20

ÚSTAVNÝ SYSTÉM SLOVENSKA POČAS KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ: MOŽNOSTI, LIMITY A RIEŠENIA

Napriek tomu, že Slovenská republika je zvrchovaným štátom už takmer  
30 rokov a že samotná Národná rada novelizovala ústavný zákon o bezpečnos-
ti štátu od jeho schválenia v  roku 2002 už päťkrát (z  toho raz už po vypuk-
nutí pandémie ochorenia COVID-19), žiadna z týchto noviel nerieši situáciu 
nefunkčného parlamentu počas pandémie a vyhláseného núdzového stavu.  
De lege lata je preto stav taký, že keby počas vyhláseného núdzového stavu za-
siahlo ochorenie COVID-19 (alebo akékoľvek iné nebezpečné ochorenie v bu-
dúcnosti) významný počet členov jediného ústavodarného a zákonodarného 
orgánu, mohla by byť ochromená aj možnosť reagovať na vzniknutú situáciu 
formou zákonov a ich novelizácií. Ak by sa takáto situácia stala vo vzťahu k sud-
com ústavného súdu, mohlo by dochádzať k neschopnosti rozhodovať o návr-
hoch, vrátane takých, ktoré majú pre chod ústavného systému zásadný význam.

Vo vzťahu k metodologickému prístupu bolo ambíciou autorského kolektívu 
využívanie tzv. doktrinálnej právnej metódy, ktorá kladie dôraz na koherent-
nosť a jednotu. Zahŕňa hľadanie systému všeobecných, logicky konzistentných 
princípov, vybudovaných z preskúmania konkrétnych prípadov. Tento systém 
je postavený na empirických a racionálnych základoch.8 Van Gestel a Micklitz 
identifikovali tri kľúčové znaky tejto metódy, ktoré sú vlastné pre jej použitie 
v európskych štátoch, ako aj na druhom brehu Atlantiku. Najdôležitejším zna-
kom je odvodenie argumentov z autoritatívnych zdrojov, najmä existujúcich 
pravidiel, princípov, precedensov a výskumných publikácií. Ďalším znakom je 
presvedčenie o fungovaní práva ako systému tak, že prostredníctvom vytvore-
nia všeobecných a napadnuteľných teórii je cieľom metódy predstaviť právo ako 
koherentnú sieť princípov, pravidiel, meta-pravidiel a výnimiek (na rôznych 
stupňoch abstrakcie). Posledným znakom sú rozhodnutia v individuálnych 
prípadoch, pri ktorých sa predpokladá prekročenie arbitrárnosti z dôvodu ich 
zapadnutia do celkového systému, v záujme zachovania jeho koherentnosti.9

Autorský kolektív ďalej pracoval metódou komparácie, no zároveň pamä-
tal na jeden z vážnych problémov komparatívnej metódy, na ktorý opakovane 

8 Pozri KILCOMMINS, S. Doctrinal Legal Method (Black-Letterism): Assumptions, Com-
mitments and Shortcomings. In CAHILLANE, L., SCHWEPPE, J. Legal Research Methods: 
Principles and Practicalities. Dublin : Clarus Press Ltd., 2016, s. 9.

9 VAN GESTEL, R., MICKLITZ, H. Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What abo-
ut Methodology? (European University Institute Working Papers Law 2011/05), 2011, s. 26. 
Citované podľa HUTCHINSON, T. Doctrinal research: Researching the jury. In WATKINS, 
D., BURTON, M. Research Methods in Law. Croydon : Routledge, Second edition. 2017, s. 14.
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upozorňovali napríklad aj sudcovia Najvyššieho súdu USA Samuel Alito, An-
tonin Scalia a John Roberts. Týmto problémom je tzv. komparatívny cherry-

-picking.10 Slovami R. Posnera: „Pokiaľ je možné voľne odkazovať na zahraničné 
právne poriadky, akémukoľvek sudcovi s úmyslom nájsť podporný odkaz stačí 
len to, aby sa do problematiky zahrabal hlbšie – a nájde ho.“11 Inými slovami, 
zahraničné vzory môžu byť veľmi užitočné, treba však s nimi pracovať obozret-
ne, s hĺbkovou znalosťou súvislostí a bez snahy o ich automatické „preklopenie“ 
do pomerov, ktoré im môžu byť cudzie a preto v nich nemusia dobre fungovať.

Z predchádzajúcej ústavodarnej činnosti Národnej rady si možno vziať po-
znatok, že k zmene ustanovení týkajúcich sa znemožnenia činnosti ústavného 
orgánu na Slovensku dochádza zásadne až po konkrétnej negatívnej skúsenos-
ti.12 Vo všeobecnosti možno povedať, že náš ústavodarca má v praxi veľmi ďa-
leko od postupu v duchu známeho príslovia „lepšie je problému predchádzať, 
ako ho riešiť“. Napriek tomu sme presvedčení, že právna veda nesmie poľaviť vo 
svojom snažení a musí neúnavne analyzovať, diskutovať a hľadať riešenia prob-
lémov pre potreby aplikačnej praxe, v ideálnom prípade v snahe im predchádzať, 
v tom menej ideálnom ich aspoň efektívne riešiť.

10 JACKSON, V. Constitutional Engagement in a Transnational Era. Oxford : Oxford University 
Press, 2013, s. 17.

11 Tamže, s. 26.
12 Príkladom je nedostatočné riešenie zastupovania prezidenta republiky podľa pôvodného zne-

nia čl. 105 ods. 1 Ústavy. Je známe, že táto ústavná úprava umožnila udelenie kontroverz-
ných amnestií predsedu vlády ako zastupujúceho prezidenta z 3. marca 1998 (č. 55/1998 Z. z.)  
a zo 7. júla 1998 (č. 214/1998 Z. z.). K náprave v dôsledku nevhodne nastavenej ústavnej úpravy 
došlo až po takmer dvadsiatich rokoch, a to po zmene ústavy v roku 2017, schválením prísluš-
ného uznesenia Národnej rady trojpätinovou väčšinou a súhlasným nálezom Ústavného súdu 
z 31. mája 2017, sp. zn. PL. ÚS 7/2017.
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I. ČASŤ

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A KOMPARATÍVNE POZNATKY

Pri každej krízovej situácii je veľmi podstatné presné ohraničenie jej trvania 
v čase. Nemáme tu na mysli faktické trvanie krízovej situácie, ale jej trvanie 
z ústavnoprávneho pohľadu. Od toho sa totiž odvíja množstvo skutočností dô-
ležitých či už z hľadiska fungovania ochrany základných práv a ich prípadné-
ho obmedzovania, alebo z hľadiska kompetencií jednotlivých orgánov verejnej 
moci a ich vzájomnej koordinácie. Zásadnou je nielen otázka toho, ktoré orgány 
krízové situácie vyhlasujú a ukončujú, prípadne do procesov vstupujú svojím 
návrhovým oprávnením, ale tiež otázka kontroly týchto procesov.

V podmienkach demokratického právneho štátu je tiež veľmi podstatnou 
otázka legitimity na určovanie vzniku a zániku krízovej situácie. Túto otázku 
je nutné vnímať nielen v rovine praktickej, ale tiež v rovine teoreticko-filozo-
fickej, ktorá poskytuje nevyhnutný základ pre pozitívnu právnu úpravu vzniku 
a zániku krízových situácií v konkrétnom ústavnom systéme. Teoretické výcho-
diská problematiky zároveň presahujú hranice, možno povedať, že sú spoloč-
né všetkým štátom, ktoré sa hlásia ku konceptu demokracie a právneho štátu. 
Z uvedených dôvodov toto dielo začína teoretickým rozborom ústavnoprávnej 
problematiky krízových situácií s postupným premostením na slovenskú práv-
nu úpravu, ktorá je primárnym predmetom celého výskumného projektu.

Slovensko však nie je izolovaným ústavným systémom s vlastnými zákoni-
tosťami, ale je súčasťou otvoreného a prepojeného sveta, čo je osobitne zvýraz-
nené aj jeho participáciou v integračných zoskupeniach politickej, ekonomickej 
a vojenskej povahy. Rovnako platí, že krízová situácia môže v jednom momente 
postaviť pred rovnaké výzvy viaceré štáty, či dokonca celý svet, ako to bolo 
v prípade pandémie ochorenia COVID-19, ktorá bola hlavným impulzom tohto 
výskumného projektu. Je zbytočné zdôrazňovať, že vzájomná koordinácia štátov 
je často nevyhnutným predpokladom úspešného zvládnutia krízovej situácie. 
Súčasne je pri riadení krízových situácií dôležité hľadať inšpirácie a poučenia 
zvonka, ktoré môžu byť užitočné ako príklady v pozitívnom i negatívnom vý-
zname. Z uvedených dôvodov sme považovali za vhodné zaradiť do vstupnej 
časti aj komparatívny a európsky rozmer problematiky.
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Prvá z komparatívnych kapitol sa zameriava na Spojené štáty americké. 
Prináša retrospektívny pohľad na rozhodnutia Najvyššieho súdu USA z prvej  
a druhej svetovej vojny týkajúce sa vládnej politiky, ktorá ovplyvnila základné 
práva a tieto prepája so súčasnosťou. Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššie-
ho súdu USA ukazuje, že v rozhodnutiach zo začiatku dvadsiateho storočia súd 
nezvládol zohrávať nezávislú úlohu pri zabezpečovaní základných práv. Existujú 
však náznaky, že počas pandémie COVID-19 sa ústavné súdy náležite zhostili 
úlohy kriticky analyzovať vládne opatrenia a dbať o to, aby boli v súlade so zá-
sadami právneho štátu.

Tretia kapitola predstavuje niektoré zo zistení komparatívnej štúdie o vplyve 
krízy COVID-19 na parlamenty v Európe. Vychádza z národných správ, ktoré 
autor kapitoly koordinoval s profesormi Emmanuelom Cartierom a Gillesom 
Toulemondom a ktorých výsledkom bola súhrnná správa publikovaná nadáciou 
Roberta Schumana. Kapitola vyvodzuje závery z tejto správy, ktorá obsahuje 
15 štúdií o parlamentoch členských štátov EÚ, ako aj o Európskom parlamente. 
Ako taká poskytuje široký prehľad parlamentných aktivít v Európe počas pan-
démie. Na jednej strane sa zdá, že mnohé národné parlamenty v Európe boli 
pod tlakom, aby rýchlo reagovali na náhlu a výnimočnú pandemickú krízu. 
Na druhej strane parlamenty preukázali schopnosť udržať si svoju činnosť aj 
napriek tomuto tlaku, niekedy za cenu dôležitých úprav spôsobu svojej organi-
zácie a fungovania.

Záverečná kapitola prvej časti monografie sa zameriava na stav v Európskej 
únii optikou viacerých krízových situácií rôzneho druhu, ktoré sa vyskytli za 
posledné dve desaťročia a priniesli významné dopady a výzvy pre európsky 
región: teroristické útoky po roku 2001, masová imigrácia z Afriky, resp. Ázie 
vrcholiaca v roku 2019, ďalej pandémia ochorenia COVID-19 od roku 2020, 
a napokon vojenská agresia Ruska voči Ukrajine, ktorá začala vo februári 2022. 
Tieto krízové situácie so stupňujúcou sa kadenciou vo svetovom meradle spôso-
bili exodus obyvateľstva, úmrtia miliónov ľudí a popritom ďalšie vážne dôsledky.

V súčasnosti funguje Európska únia podľa systému a rozdelenia pôsobnosti 
založeného Lisabonskou zmluvou. Tento systém nebol stavaný a preto nemohol 
byť ani pripravený riešiť také extrémne krízové situácie, ku akým v skutočnosti 
došlo. Krízové situácie totiž postavili rôzne členské štáty Európskej únie do si-
tuácií vážnych z humanitárneho pohľadu a riešenie krízových stavov je vecou 
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ich ústavnej suverenity. Ide predovšetkým o ochranu zdravia vlastného obyva-
teľstva a zvládnutia imigračného toku ľudí. Štvrtá kapitola reflektuje na tieto 
súvislosti v kontexte (ne)konania Európskej únie.
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1. KAPITOLA

LEGITIMITA PRE URČOVANIE VZNIKU A ZÁNIKU 
KRÍZOVEJ SITUÁCIE 

(KOORDINÁCIA ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV  
V KRÍZOVEJ SITUÁCII)

Krízová situácia je ruptúrou v toku dejín spoločnosti ako živého organiz-
mu vedeného zákonmi prírody a pravidlami spoločenskej zmluvy stvárnenej 
v podobe ústavy. Ruptúra znamená pretrhnutie tohto relatívne pokojného ob-
dobia súznenia prírody a spoločnosti. Príčiny tohto pretrhnutia môžu pochá-
dzať z lona tajomnej prírody (vznik vírusu schopného brať si vo veľkom životy 
ľudí), ako aj z večnej nespokojnosti ľudí s poriadkom geopolitickým (pravidel-
ný dôvod vzniku vojen) alebo vnútroštátnym (odveká snaha človeka ovládnuť 
druhých), či z odvekej snahy ľudí ovládnuť prírodu a spútať jej silu, čo môže 
vyústiť do katastrofy obrovských rozmerov.

Pravidlá riadenia spoločnosti v takto vzniknutej kríze prechádzajú z jedného 
ústavného módu (ústava vytvorená pre pekné počasie) do druhého, v ktorom 
vo väčšine demokratických štátov vážiacich si princíp právnej istoty sa dostáva 
k slovu paralelná ústava vytvorená práve do zlého počasia. Na jej základe sa 
môžu vytvoriť nové ústavné orgány, resp. môžu pokračovať pôvodné s novými 
právomocami potrebnými na riešenie krízovej situácie tak, aby životy, zdravie 
a majetok boli čo najmenej poškodené touto ruptúrou.

Základnou ochranou spoločenstva pred dôsledkami takejto ruptúry, ako 
primárneho či iniciačného prvku zásahu do pokojného stavu života spoločen-
stva, je skutočnosť, že demokratický a právny štát musí na takúto situáciu reago-
vať ústavne. Dokonca práve takáto situácia vystavuje demokratický a právny štát 
intenzívnejšej skúške ako v mierovom/pokojnom stave. Podstatnou súčasťou je 
práve hľadanie odpovede na zdroj legitimity na vyhlasovanie a na ukončovanie 
krízovej situácie vyvolanej ruptúrou, a to tak, aby k jej vyhláseniu došlo, iba ak 
je to ultimatívne riešenie, a aby k jej ukončeniu došlo čo najrýchlejšie po jej 
vyhlásení po tom, čo bol jej účel naplnený.

Vznik ruptúry je sprevádzaný viditeľnými prejavmi, ktoré v oblasti medi-
cíny diagnostikuje lekár, ktorý potom navrhuje liečbu. Kto však diagnostikuje 
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krízovú situáciu? Kto má ústavnoprávnu legitimitu rozhodnúť o tom, že nastala 
krízová situácia a pravidlá života spoločnosti sa budú riadiť paralelnou ústavou 
do zlého počasia? Komu možno zveriť právomoc vyhodnotiť, že došlo k ruptú-
re? Takáto ruptúra totiž, ako sme uviedli už skôr v texte, predstavuje iba prvot-
ný zásah do stavu spoločnosti. Jej transformácia do ústavného stavu v podobe 
vyhlásenej krízovej situácie ale predstavuje technokratický nástroj na vyrieše-
nie vzniknutej krízovej situácie, ale ústavnoprávne predstavuje novú ruptúru –  
ústavný zásah do základných práv a slobôd, ukladanie povinností a rozsiahle 
obmedzovanie slobodného spôsobu života spoločenstva. A práve závažné dô-
sledky vyhlásenia krízovej situácie na život spoločenstva stavajú v demokratic-
kom a právnom štáte do popredia otázku legitimity na takéto rozhodnutie, ale 
aj na jeho zvrátenie.

Jednou z požiadaviek demokratického právneho štátu založeného na princí-
pe suverenity ľudu ustanoveného v čl. 2 ods. 1 Ústavy, podľa ktorej štátna moc 
pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených 
zástupcov alebo priamo, je, že verejná (štátna) moc môže byť vykonávaná výluč-
ne na základe demokratickej legitimácie.13 Táto požiadavka musí byť zachovaná 
aj v krízovej situácii.

Východiskom pre skúmanie tejto legitimity bude
1. možný zdroj legitimity a
2. povaha krízovej situácie.

1.1 Zdroje legitimity v krízovej situácii a otvorené otázky

Všeobecne možno pri zohľadnení skutočnosti, že krízová situácia je poru-
chou v živote spoločnosti vytipovať tri možné zdroje legitimity, a to
1. ľud v priamej podobe demokracie alebo zastupiteľskej podobe demokracie 

prostredníctvom ním volených ústavných orgánov,
2. politiku reprezentovanú v čase krízovej situácie predovšetkým exekutívny-

mi orgánmi verejnej moci,
3. vedu povolanú na riešenie chorôb prírodného, technického alebo spoločen-

ského mechanizmu.

13 Nález Ústavného súdu z 31. januára 2005, sp. zn. I. ÚS 238/04.
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Pri povahe krízovej situácie už nebudeme vychádzať zo všeobecnosti, ale 
z konkrétnej ústavnoprávnej úpravy krízových situácií v ústavnom zákone 
o bezpečnosti štátu , ktorý rozpoznáva štyri krízové situácie explicitne a jednu 
implicitne. Ide o:
1. vojnu,
2. vojnový stav,
3. výnimočný stav,
4. núdzový stav.

Rovnako nie je možné opomenúť mimoriadnu situáciu, ktorá je implicitnou 
súčasťou čl. 1 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu a má zákonnú podo-
bu v § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Základnou hypotézou, s ktorou pracujeme je, že povaha každej krízovej situ-
ácie je taká odlišná, že si vyžaduje iný zdroj, resp. kombináciu zdrojov legitimity. 
Používame pritom deskriptívne metódy spojené s kritickou analýzou súčasnej 
ústavnej úpravy, ako aj deskriptívne metódy, pri ktorých naznačujeme optimál-
ne zdroje legitimity. Zohľadňujeme pritom:
1. zachovanie charakteru liberálnej demokracie,
2. efektívnosť z pohľadu adekvátnej reakcie na krízovú situáciu,
3. možnosť vyvodenia zodpovednosti za následky zlého rozhodnutia.

Na základe toho možno v zmysle aktuálneho ústavného poriadku analyzo-
vať zdroje legitimity pre určenie vzniku a zániku jednotlivých krízových situácií.

Vojnu vypovedáva prezident len vtedy, ak o tom rozhodne Národná rada. 
Zdrojom legitimity je ľud, ktorý reprezentuje prezident a Národná rada. Sporné 
otázky:
1. Aké je postavenie vlády vzhľadom na to, že rozhodnutie Národnej rady 

môže byť vydané nielen na základe návrhu vlády, ale aj kvalifikovaného poč-
tu poslancov zložených výlučne z členov opozície, ktorým sa môže podariť 

„v dusnej atmosfére“ získať na svoju stranu potrebnú väčšinu?
2. Aký je rozsah voľnej úvahy prezidenta pri rozhodovaní o uznesení Národ-

nej rady pri zohľadnení potreby trojpätinovej väčšiny poslancov pre prijatie 
tohto návrhu podľa čl. 84 ods. 4 Ústavy?

3. Je potrebná kontrasignácia tohto rozhodnutia prezidenta vládou podľa  
čl. 102 ods. 2 Ústavy (inak povedané, skúmanie postavenia prezidenta na 
osi zástupcu Slovenskej republiky navonok, či hlavného veliteľa ozbrojených 



29

síl, pričom pre následné skúmanie tejto osi budeme vychádzať z charakteru 
vojny a materiálneho chápania jej vyhlasovania)?

4. Aká je efektívnosť tohto mechanizmu vzhľadom na to, že vojnu možno vy-
povedať aj po napadnutí cudzou mocou, ktoré môže byť rovnako rýchle, 
ako aj nečakané?

Mier uzatvára prezident a Národná rada sa uznáša podľa čl. 86 písm. k) 
Ústavy „po skončení vojny a uzavretí mieru“. Sporné otázky:
1. Vyžaduje rozhodnutie prezidenta o  uzatvorení mieru kontrasignáciu vlá-

dou?
2. Aký je ústavný význam uznesenia Národnej rady, keď vojna je skončená 

podľa čl. 2 ods. 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu dňom uzatvorenia 
mieru, ktorý uzatvára prezident? Aké sú možnosti konania Národnej rady 
po uzatvorení mieru prezidentom?

3. V prípade, že súčasťou podmienok o uzatvorení mieru bude aj zmena štát-
nych hraníc, bude relevantné použitie čl. 3 ods. 2 Ústavy vzhľadom na tretí 
štát?

Vojnový stav vyhlasuje prezident na návrh vlády. Sporné otázky:
1. Aký je rozsah voľnej úvahy prezidenta, ktorého zdrojom legitimity je ľud 

voči politickému zdroju legitimity (vláda) pri zohľadnení, že došlo k úplné-
mu vyblokovaniu Národnej rady?

2. Je potrebná kontrasignácia vlády podľa čl. 102 ods. 2 Ústavy, keď prezident 
môže vyhlásiť vojnový stav len na návrh vlády (Inak povedané, skúmanie 
postavenia prezidenta na osi zástupcu Slovenskej republiky navonok, či 
hlavného veliteľa ozbrojených síl, pričom pre následné skúmanie tejto osi 
budeme vychádzať k charakteru vojnového stavu a materiálneho chápania 
jeho vyhlasovania)?

3. Ako sa určuje skončenie vojnového stavu v prípade, že vo vyhlásení o jeho 
začatí nie je určený deň skončenia a nedôjde ani k vojne, je potom dĺžka 
vojnového stavu nejako ústavne limitovaná (nehrozí permanentný vojnový 
stav)?

Výnimočný stav vyhlasuje prezident na návrh vlády. Sporné otázky:
1. Je rozsah voľnej úvahy prezidenta rovnaký ako v prípade vyhlasovania vojno-

vého stavu aj v prípade výnimočného stavu, ktorého naplnenie podmienok 
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môže zvádzať k zneužitiu politickým zdrojom legitimity na úkor ľudu ako 
zdroja legitimity a navyše majúcemu ústavné právo na odpor?

2. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu o zdroji legitimity na predĺženie výni-
močného stavu hovorí takto: „možno výnimočný stav predĺžiť“, navyše kto 
posúdi vznik „nových okolností“, resp. aký je rozdiel medzi predĺžením vý-
nimočného stavu a vyhlásením nového výnimočného stavu, keď dôvodom 
vyhlásenia pôvodného výnimočného stavu bol teroristický útok, ale ku 
koncu 60-dňovej lehoty došlo k násilným pouličným nepokojom spojený-
mi s útokmi na orgány verejnej moci (podľa čl. 4 ods. 2 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu možno využiť inštitút predĺženia výnimočného stavu len 
ak vznikli nové okolnosti „bezprostredne súvisiace s dôvodmi, pre ktoré bol 
výnimočný stav vyhlásený“) a teroristický útok bol vykonaný cudzou mocou, 
kým pouličné nepokoje občanmi.

3. Vyžaduje rozhodnutie prezidenta o vyhlásení výnimočného stavu kontrasig-
náciu vládou (aj tu bude potrebné preskúmať charakter výnimočného stavu 
a materiálneho chápania jeho vyhlasovania)?

4. Aký je význam, zmysel a účel rozhodovania o súlade vyhlásenia a predĺženia 
výnimočného stavu s Ústavou alebo ústavným zákonom Ústavným súdom?

Núdzový stav vyhlasuje vláda. Sporné otázky:
1. Je opodstatnené úplné vylúčenie ostatných zdrojov legitimity z tohto roz-

hodnutia?
2. Aké je postavenie vedy a uplatňovanie zodpovednosti za nevyhlásenie nú-

dzového stavu?
3. Aký je význam, zmysel a účel rozhodovania o súlade vyhlásenia a predĺženia 

núdzového stavu s ústavou alebo s ústavným zákonom Ústavným súdom?
4. Aký je význam, zmysel a účel rozhodovania o predĺžení núdzového stavu 

Národnou radou?

Mimoriadnu situáciu vyhlasuje vláda, ale aj okresný úrad alebo starosta 
obce. Spornou otázkou v tejto situácii je, či môžu byť vykonané zásahy do ľud-
ských práv len na základe zákona bez ústavnej blankety?
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1.2 Pokus o zodpovedanie položených otázok

Pri preskúmavaní legitimity na vyhlasovanie a ukončovanie krízových situ-
ácií a pri hľadaní odpovedí na už uvedené otázky (bez ambície na ich úplnosť 
a konečnosť) vychádzame z toho, že prijímanie mimoriadnych opatrení v krí-
zových situáciách vyžaduje z hľadiska efektívnosti ich účinkov predovšetkým 
pružné rozhodovanie, čo nie je plne kompatibilné so zachovaním demokra-
tického princípu suverenity ľudu stelesnenej zastupiteľským orgánom. Preto je 
právomoc prijímania opatrení aj v podobe normatívnych právnych aktov pre-
nesená na exekutívne orgány. Základnou úlohou verejnej moci v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je vykonávať všetky 
potrebné opatrenia na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu 
života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv  
a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, 
najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach 
a na riadne fungovanie ústavných orgánov ústavným spôsobom, ktorý zachová 
demokratický a právny charakter Slovenskej republiky.

Najintenzívnejšou krízovou situáciou je vojna. Vojnu podľa čl. 2 ods. 1 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu vypovie prezident na základe rozhod-
nutia Národnej rady len za podmienky, že Slovenská republika je napadnutá 
cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá bez vypovedania vojny 
narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Sloven-
ská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej ko-
lektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti 
napadnutiu.

Vojna tak môže predstavovať situáciu, keď je narušená územná celistvosť 
Slovenskej republiky okupáciou časti územia nepriateľskou mocou, pričom vo 
vzťahu k takej časti územia Slovenskej republiky nebude možné vykonávanie 
pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky a ani uplatňovanie a presadzovanie 
právneho poriadku Slovenskej republiky. Aj bez takejto extrémnej situácie 
by vojna predstavovala zásah do riadneho života celej spoločnosti, a to nielen 
ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale všetkých obyvateľov, spoločnosti, hos-
podárstva a každej súčasti a zložky spoločnosti.

Základným účelom v čase vojny je jej čo najrýchlejšie ukončenie. Činnosť 
štátu, všetkých jeho zložiek a orgánov, fungovanie hospodárstva, ale aj činnosť 
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spoločnosti a každého jej člena sa musí v čase vojny podriadiť požiadavke, aby 
vojna čo najrýchlejšie skončila a aby došlo k čo najrýchlejšiemu ukončeniu 
ohrozenia a porušenia bezpečnosti Slovenskej republiky.

Pri skúmaní obsahu vzťahu prezidenta a Národnej rady pri vyhlasovaní voj-
ny vychádzame z týchto východísk:
1. Ústava v čl. 84 ods. 4 viaže prijatie uznesenia Národnej rady o vypovedaní 

vojny inému štátu na trojpätinovú väčšinu všetkých jej poslancov. Nemôže 
ísť o náhodné, mimovoľné rozhodnutie, ale o výsledok spojenia poslancov 
Národnej rady o veci, pri ktorej je široká politická zhoda a podpora.

2. Predmetom uznesenia Národnej rady je vypovedanie vojny inému štátu, nie 
návrh alebo odporúčanie prezidentovi na vypovedanie vojny.

3. Doteraz sa nestalo, aby predmetom sporu medzi prezidentom a Národnou 
radou bola záležitosť, na prijatie ktorej vyžaduje Ústava trojpätinovú väčšinu 
všetkých poslancov.

4. Zmeny Ústavy z roku 2020 vo veci menovania sudcov Ústavného súdu na-
značujú, že Národná rada s trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Ná-
rodnej rady nespája možnosť prezidenta návrh odmietnuť, resp. že s takouto 
väčšinou spája jej záväznosť pre prezidenta.

Prezident tak stojí pri vypovedaní vojny v pozícii vykonávateľa uznesenia 
Národnej rady. Národná rada má súčasne formálne nástroje na to, aby si vy-
nútila naplnenie svojho uznesenia, pretože jeho nerešpektovanie prezidentom, 
a teda nevypovedanie vojny, by mohlo predstavovať tak vlastizradu, ako aj úmy-
selné porušenie Ústavy a bolo aj dôvodom na odvolanie prezidenta v ľudovom 
hlasovaní. Možnosti Národnej rady vyhlásiť ľudové hlasovanie o odvolaní pre-
zidenta alebo podať na neho obžalobu na Ústavný súd by ale mohli byť vý-
razne obmedzené vojnou. Ak by totiž v čase nevyhlásenia vojny prezidentom 
a nerešpektovania uznesenia Národnej rady už bola činnosť Národnej rady 
znemožnená, do pôsobnosti Parlamentnej rady podľa čl. 7 ods. 2 písm. c) a d) 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu nepatrí práve vyhlasovanie ľudového hla-
sovania o odvolaní prezidenta a podávanie obžaloby na Ústavný súd. Ústavný 
zákon o bezpečnosti štátu Parlamentnej rade na takéto rozhodnutia nepriznáva 
legitimitu a súčasne chráni stabilitu úradu prezidenta v čase, keď je vojna a čin-
nosť Národnej rady je znemožnená.

Vypovedanie vojny prezidentom, podľa nášho názoru, nie je kontrasignova-
ná právomoc, pretože prezident tu nevystupuje ako hlavný veliteľ ozbrojených 
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síl. Vypovedanie vojny je politický akt, nie akt vojenského rozhodovania. Pre-
zident pri vypovedaní vojny podľa čl. 102 ods. 1 písm. l) Ústavy vystupuje ako 
hlava Slovenskej republiky, ktorá ju zastupuje navonok.

Uzavretie mieru predstavuje ústavne inú situáciu ako vypovedanie vojny. 
Ústava v čl. 102 ods. 1 písm. l) nepredpokladá pri uzatváraní mieru takú koordi-
náciu ústavných orgánov ako pri vypovedaní vojny. Konkrétne nepredpokladá 
a neviaže rozhodnutie prezidenta na predchádzajúce uznesenie Národnej rady, 
a to, okrem iného, aj preto, lebo činnosť Národnej rady môže byť v tom momen-
te znemožnená. Toto rozhodnutie prezidenta podľa nášho názoru nie je kontra-
signované, pretože tento rovnako tak, ako pri vypovedaní vojny, koná ako hlava 
štátu zastupujúca ho navonok. Tým je ale prezident za uzavretie mieru plne 
zodpovedný, a to tak politicky (čl. 106 Ústavy), ako aj právne (čl. 107 Ústavy).

Vojnový stav podľa čl. 3 ods. 1 ústavného zákona o bezpečnosti štátu môže 
na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že Slovenskej republike 
bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie 
cudzou mocou bez vypovedania vojny. Nejde teda o fyzický zásah proti Slo-
venskej republike, ale o jeho bezprostrednú a reálnu hrozbu, ktorá vyžaduje 
pripravenosť Slovenskej republiky na takú situáciu.

Vyhlásenie vojnového stavu prezidentom na návrh vlády (a nie Národnej 
rady) je daný tým, že vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci musí najlepšie zo 
svojej činnosti vedieť, či Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie 
vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania 
vojny.

Vojnový stav vyhlasuje prezident iba na základe návrhu vlády. Bez jej návrhu, 
alebo na základe návrhu iného ústavného alebo iného štátneho orgánu, nie je 
oprávnený vojnový stav vyhlásiť. Za nepodanie návrhu na vyhlásenie vojnového 
stavu v situácii, ak sú na to materiálne splnené ústavné podmienky, nesie vláda 
nielen plnú politickú zodpovednosť voči Národnej rade, ale každý jej člen aj 
trestnoprávnu zodpovednosť.

Prezident nie je návrhom vlády na vyhlásenie vojnového stavu viazaný. 
Kým čl. 2 ods. 1 ústavného zákona o bezpečnosti štátu kategoricky hovorí o tom, 
že prezident vojnu vypovie, čl. 3 ods. 1 uvedeného ústavného zákona výslovne 
hovorí o tom, že vojnový stav vyhlásiť môže.

Vyhlásenie vojnového stavu nie je kontrasignovaná právomoc, pretože posta-
venie prezidenta je tu podľa nášho názoru rovnaké, ako v prípade vypovedania 
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vojny. Prezident koná ako hlava štátu, ktorá ho zastupuje navonok, nie je to akt 
velenia ozbrojeným silám. Prezident je tak súčasne za vyhlásenie núdzového 
stavu, ako aj za nevyhlásenie núdzového stavu plne politicky (čl. 106 Ústavy), 
ako aj právne (čl. 107 Ústavy) zodpovedný.

Ústavný zákon o bezpečnosti štátu neupravuje najdlhšie trvanie vojnové-
ho stavu. Vojnový stav ultimatívne končí vypovedaním vojny a tiež uplynutím 
doby, na ktorú bol vyhlásený. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu tak v čl. 3  
ods. 5 implicitne predpokladá, že prezident vyhlási na návrh vlády vojnový stav 
na nejakú dobu. Súčasne ústavný zákon o bezpečnosti štátu neobsahuje žiadne 
obmedzenie opakovaného vyhlasovania núdzového stavu, preto situácia, že by 
podmienky vojnového stavu trvali aj naďalej, ale jeho formálne vyhlásenie by 
uplynulo, je možné riešiť ďalším vyhlásením vojnového stavu.

Iná situácia by bola, ak by návrh vlády na vyhlásenie vojnového stavu neob-
sahoval aj návrh na jeho časové trvanie. Môže prezident o tom rozhodnúť sám? 
Má trvať na tom, aby vláda svoj návrh doplnila? Môže vyhlásiť vojnový stav bez 
časového obmedzenia?

Vyhlásenie vojnového stavu bez časového obmedzenia a pominutie faktic-
kých dôvodov vyhlásenia vojnového stavu vyvoláva otázku možnosti zruše-
nia vojnového stavu, ktorú ani Ústava a ani ústavný zákon o bezpečnosti štátu 
neriešia.

Výnimočný stav podľa čl. 4 ods. 1 ústavného zákona o bezpečnosti štátu 
môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že došlo alebo bez-
prostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným ne-
pokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov 
a skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému 
hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojím rozsahom alebo 
následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť 
štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je znemož-
nené účinné použitie zákonných prostriedkov.

Základný účel výnimočného stavu je obnovenie, resp. nastolenie verejného 
poriadku. Toto konštatovanie je dôležité pre posúdenie postavenia prezidenta 
ako vyhlasovateľa výnimočného stavu.

Vo vzťahu prezidenta a vlády pri vyhlasovaní výnimočného stavu odkazuje-
me na naše už v texte uvedené úvahy o vzťahu prezidenta a vlády pri vyhlasova-
ní vojnového stavu. Právomoc prezidenta vyhlasovať výnimočný stav nepokla-
dáme za kontrasignovanú, pretože podľa nás nevystupuje pri jeho vyhlasovaní 
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ako hlavný veliteľ ozbrojených síl. Výnimočný stav nie je štátny prevrat. Vý-
nimočný stav predstavuje ústavný nástroj na vyriešenie nebezpečnej situácie 
v rozsahu čl. 4 ods. 1 ústavného zákona o bezpečnosti, ak túto situáciu nie je 
možné vyriešiť činnosťou orgánov verejnej moci. Toto ale nie je možné chápať 
ako otvorenie dverí pre použitie, resp. automatické použitie ozbrojených síl na 
čele s prezidentom ako ich hlavným veliteľom. Domnievame sa, že aj vo výni-
močnom stave by mala byť hlavná zodpovednosť na orgánoch verejnej moci, 
ktoré sú na prekonanie nebezpečnej situácie vybavené obmedzeniami základ-
ných práv a slobôd a uloženými povinnosťami v rozsahu čl. 4 ods. 4 ústavného 
zákona o bezpečnosti. Neprekročiteľným ústavným limitom ich konania je čl. 4 
ods. 6 ústavného zákona o bezpečnosti.

Vyhlasovanie a predlžovanie výnimočného stavu podlieha následnej fakul-
tatívnej kontrole Ústavným súdom. Návrh na začatie konania možno podľa  
§ 193 zákona o Ústavnom súde podať do piatich dní od vyhlásenia výnimoč-
ného stavu, ak sa napáda rozhodnutie o vyhlásení výnimočného stavu alebo 
od predĺženia výnimočného stavu, ak sa napáda rozhodnutie o predĺžení vý-
nimočného stavu. Ústavný súd podľa § 195 rozhodne do 10 dní od doruče-
nia návrhu na začatie konania. Inak povedané, pri trvaný výnimočného stavu  
60 dní už od 16. dňa jeho trvania nie je možné posúdiť súlad vyhláseného výni-
močného stavu s Ústavou a ústavným zákonom. Ochrana ústavnosti po zvyšok 
trvania výnimočného stavu už Ústavným súdom zabezpečovaná nie je. Vo vzťa-
hu k predĺženiu výnimočného stavu to predstavuje polovicu doby predĺženia. 
Vzhľadom na skúsenosti s vyhlasovaním a predlžovaním núdzového stavu a ich 
kontrolou Ústavným súdom sa tejto téme viac venujeme v nasledujúcej časti 
o núdzovom stave.

Napokon patrí medzi krízové situácie núdzový stav14 upravený v čl. 5 
ústavného zákona o bezpečnosti. Núdzový stav podľa čl. 5 ods. 1 ústavného 
zákona o bezpečnosti štátu môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo 
alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj 
v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, k ohrozeniu životného prostredia 
alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, 
katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie.

14 K tomu aj BALOG, B., KROŠLÁK, D. Núdzový stav – základná komparatistika. In Právne roz-
pravy on-screen 2. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Belianum, 2021, s. 20 - 36.

LEGITIMITA PRE URČOVANIE VZNIKU A ZÁNIKU KRÍZOVEJ SITUÁCIE...
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Základným účelom núdzového stavu je bezodkladné odstránenie, resp. pre-
konanie tej skutočnosti, ktorá k vyhláseniu núdzového stavu viedla.

Núdzovému stavu z hľadiska predmetu a zamerania tejto kapitoly venujeme 
pozornosť najmä preto, že na rozdiel od vojny a vojnového stavu je tu zapojenie 
Ústavného súdu a v roku 2020 došlo k zmene ústavnej úpravy v zapojení Národ-
nej rady do jeho vyhlasovania a na rozdiel od výnimočného stavu, s núdzovým 
stavom je najintenzívnejšia skúsenosť.

Núdzový stav vyhlasuje vláda. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu neupravu-
je na základe akého či koho návrhu.

Zverenie vyhlasovania núdzového stavu do výlučnej pôsobnosti vlády vy-
plýva z toho, aký má núdzový stav vecný pôvod a z najdlhšej prípustnej dĺžky 
jeho trvania. Vláda ako vrcholný orgán výkonnej moci musí vzhľadom na štruk-
túru orgánov miestnej štátnej správy ako prvý ústavný orgán dostať informáciu 
o tom, že nastala situácia opodstatňujúca vyhlásenie núdzového stavu a ako 
ústavný orgán zodpovedný za vnútornú, hospodársku a sociálnu politiku a za-
bezpečenie bezpečnosti musí bezodkladne prijímať opatrenia na prekonanie 
vzniknutej situácie.

„Ústavný súd preto deklaruje, že vláda (ako vrcholný exekutívny orgán s roz-
siahlymi, vecne súvisiacimi kompetenciami) je v lepšej pozícii posúdiť takéto okol-
nosti a za toto posúdenie a dôsledky svojho (pozitívneho, ale aj negatívneho) roz-
hodnutia o tom, či vyhlási núdzový stav, je demokraticky zodpovedná.“.15

Zmienka o demokratickej zodpovednosti vlády nás ale privádza k niekto-
rým otázkam. Komu je vláda demokraticky zodpovedná?

Vláda je ústavne zodpovedná Národnej rade. Vláda od Národnej rady čerpá 
materiálnu legitimitu na výkon svojej funkcie,16 preto by sme mohli povedať, že 
vláda je nielen ústavne, ale aj demokraticky zodpovedná Národnej rade.

Tento pohľad sa ale mení, ak si uvedomíme, že vláda môže byť rovnako tak 
demokraticky zodpovedná prezidentovi, ak je tento zdrojom jej materiálnej le-
gitimity a dokonca, že vláda nie je demokraticky zodpovedná nikomu, ak vy-
konáva svoje ústavné právomoci bez materiálnej legitimity.

Materiálne legitimita vlády je dvojaká, odvodzuje sa buď od dôvery vyslo-
venej Národnou radou, alebo od rozhodnutia prezidenta v situácii podľa čl. 115 

15 Nález Ústavného súdu zo 14. októbra 2020, sp. zn. PL. ÚS 22/2020.
16 K tomu BALOG, B. Princíp legality (na príklade späťvzatia demisie člena vlády). In Bratislavské 

právnické fórum 2020. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 81 - 88.
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ods. 3 Ústavy. V situácii podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy bola materiálne legitimita 
vlády od Národnej rady pretrhnutá a vláda ju čerpá od prezidenta.

Vláda, ktorá vládne priamo na základe Ústavy v režime podľa čl. 117 Ústavy 
už po ustanovujúcej schôdzi novozvolenej Národnej rady nedisponuje materi-
álnou legitimitou ani od Národnej rady a ani od prezidenta. Táto vláda podľa 
nás nie je demokraticky zodpovedná nikomu. Opiera sa iba o formálny ústavný 
základ jej postavenia v čl. 117 Ústavy. Táto vláda bez demokratickej zodpoved-
nosti ale môže prijímať všetky/akékoľvek rozhodnutia podľa Ústavy a ústavného 
zákona o bezpečnosti.

Iná je situácia vlády v režime čl. 115 ods. 3 Ústavy. Táto je demokraticky 
zodpovedná prezidentovi, ale Ústava jej formálnu ústavnú legitimitu zužuje. 
Do jej kompetenčného vybavenia síce patrí aj vyhlasovanie núdzového stavu 
[čl. 115 ods. 3 v spojení s čl. 119 písm. n) Ústavy], ale toto samo osebe nemusí 
postačovať. Musíme si totiž uvedomiť, že vyhlásenie núdzového stavu predsta-
vuje iba nevyhnutný formálny ústavný nástroj vlády na to, aby mohla vykonávať 
všetky opatrenia k tomu, aby vyriešila a prekonala situáciu, ktorá k vyhláseniu 
núdzového stavu viedla. Iba v  tom prípade má vyhlásenie núdzového stavu 
význam. Limitované právomoci vlády pri núdzovom stave vyhlásenom na po-
stihnutom území ako časti územia Slovenskej republiky a v trvaní do 90 dní 
by nemuseli predstavovať problém, ale pri núdzovom stave postihujúcom celé 
územie a trvajúcom aj niekoľko mesiacov či rokov, by sa už dali predpokladať 
dopady na hospodárstvo a sociálnu situáciu, ktoré by si vyžadovali prijímanie 
opatrení, na ktoré by vláda, ktorá nemôže rozhodovať o zásadných opatreniach 
na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky, nemala 
potrebný ústavný mandát.

Od konca roku 2020 je do vyhlasovania núdzového stavu zapojená aj Národ-
ná rada. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu počíta so zapojením Národnej rady 
do vyhlasovania núdzového stavu iba v súvislosti s pandémiou, a to v dvoch 
situáciách - 

 – vyslovenie súhlasu Národnej rady s predĺžením takéhoto núdzového stavu, 
a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu,

 – vyslovenie súhlasu Národnej rady v prípade opätovného vyhlásenia núdzo-
vého stavu, ak od skončenia predchádzajúceho núdzového stavu vyhláseného 
z tých istých dôvodov neuplynulo 90 dní.

LEGITIMITA PRE URČOVANIE VZNIKU A ZÁNIKU KRÍZOVEJ SITUÁCIE...
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Ak Národná rada nevysloví súhlas, predĺžený núdzový stav zanikne dňom 
neschválenia návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu.

Zmena ústavného zákona o bezpečnosti štátu z roku 2020, ktorou bola do 
núdzového stavu zapojená Národná rada súvisí (iba) s možnosťou jeho predĺže-
nia alebo opätovného vyhlásenia. Inak povedané, vláda má aj naďalej možnosť 
vyhlásiť núdzový stav na 90 dní bez zapojenia Národnej rady a iba v prípade, ak 
týchto 90 dní nebude na prekonanie pandemickej situácie postačovať a situácia si 
vyžiada predĺženie núdzového stavu, nastúpi Národná rada.

Parlamentný ústavodarca aspoň v takomto rozsahu uznal, že závažné do-
pady na spoločnosť, obyvateľov, hospodárstvo a život ako taký, ktoré núdzový 
stav prináša, si vyžadujú, aby tento bol v určitom momente podriadený kontrole 
ústavným orgánom s priamou demokratickou legitimitou.

Vyslovenie súhlasu Národnej rady s predĺžením núdzového stavu predstavu-
je kontrolu Národnej rady voči vláde pri výkone jej pôsobností a kompetencií 
potrebných na prekonanie tej situácie a tých dôvodov, ktoré k vyhláseniu a pre-
dĺženiu núdzového stavu viedli. Táto kontrola je:

 – politická a
 – následná.

Kontrola vlády v oblasti núdzového stavu Národnou radou je kontrola poli-
tická. Tento charakter vyplýva z podstaty Národnej rady ako politického ústav-
ného orgánu. Kontrola vychádza zo zodpovednosti vlády voči Národnej rade. 
V prípade núdzového stavu sa táto zodpovednosť prejavuje v tom, že Národná 
rada by mala preskúmať, či vláda po vyhlásení núdzového stavu počas 90, resp. 
110 dní jeho trvania využila všetky domáce/vnútroštátne a medzinárodné pro-
striedky a možnosti na prekonanie situácie, ktorá vyhlásenie núdzového stavu 
spôsobila, či bola reakcia vlády dostatočná, rýchla a účinná. Podstatou súhlasu 
je preskúmanie a politické zhodnotenie dovtedajšieho konania vlády a vyjad-
renie súhlasu alebo nesúhlasu Národnej rady s ním vo forme súhlasu alebo 
nesúhlasu s predĺžením núdzového stavu.

Nevyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu neznamená iba jeho 
okamžitý zánik zo zákona, ale nevyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového 
stavu by predstavovalo vážny politický signál, ktorý by Národná rada vyslala 
vláde. Nevyslovenie súhlasu by mohlo byť tiež základom pre vyslovenie nedô-
very vlády, jej predsedovi alebo jej jednotlivému členovi, či viacerým členom.
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K takémuto kroku by Národná rada mohla pristúpiť najmä, ak by zistila, že 
vláda počas vyhláseného núdzového stavu nevykonávala riadne, účinne a efek-
tívne všetky opatrenia a nástroje, ktoré by na prekonanie situácie spôsobujúcej 
vyhlásenie núdzového stavu mala a mohla využiť, že by zanedbávala svoje úlohy 
a povinnosti, čím by situáciu neriešila, možno dokonca zhoršovala. Súčasne by 
vyhlásením núdzového stavu dochádzalo k zásahom do základných práv a slo-
bôd a k zásahom do života celej spoločnosti a fakticky všetkých osôb, úplne 
nezávisle od toho, či sú alebo nie sú pandémiou postihnutí alebo či vykonávajú 
povolanie, funkciu alebo majú postavenie dôležité pre prekonanie pandémie.

Rovnako by vyvodenie zodpovednosti vo forme vyslovenia nedôvery pri-
chádzalo do úvahy v situácii, ak by Národná rada zistila, že vecné dôvody nú-
dzového stavu už pominuli. Aj predĺženie núdzového stavu je totiž potrebné 
chápať iba v spojení s vecnými dôvodmi na jeho vyhlásenie. Ak tieto pominuli, 
tak núdzový stav, aj napriek formálnej možnosti, predĺžený byť nemôže. Ak by 
vláda ale udržiavala núdzový stav a jeho možnosti na riadenie štátu a spoloč-
nosti aj po zániku jeho vecných dôvodov, či dokonca v takejto situácii rozhodla 
o jeho predĺžení, bolo by ukončenie jej mandátu namieste.

Kontrola predĺženého núdzového stavu Národnou radou je následná. Vláda 
vyhlasuje núdzový stav a rozhoduje o jeho predĺžení bez potreby predbežného 
súhlasu Národnej rady. Súhlas Národnej rady je potrebný až s predĺžením ale-
bo opätovným vyhlásením núdzového stavu. Vláda nie je povinná uchádzať sa 
o tento súhlas pred uplynutím doby, na ktorú bol núdzový stav vyhlásený a odô-
vodniť Národnej rade potrebu jeho predĺženia, vysvetliť prečo konanie a činnosť 
vlády počas 90 dní trvania núdzového stavu neviedli k vyriešeniu alebo aspoň 
zlepšeniu situácie, ale je potrebné v tomto stave pokračovať. Vláda nie je rovna-
ko pred rozhodnutím o predĺžení núdzového stavu povinná Národnej rade a jej 
poslancom ako zástupcom občanom vysvetliť, prečo je pokračovanie zásahu do 
ich základných práv a slobôd potrebné udržiavať aj naďalej.

Vyžiadať si súhlas je pre vládu postačujúce až v polovici predĺženia núdzové-
ho stavu. Nevyslovením súhlasu síce predĺžený núdzový stav zaniká zo zákona, 
ale dôjde k tomu najskôr po uplynutí polovice predĺženia núdzového stavu. Ná-
rodná rada nemá podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu schopnosť vopred 
zabrániť vláde rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu ako takého alebo toto 
predĺženie okamžite ukončiť.

LEGITIMITA PRE URČOVANIE VZNIKU A ZÁNIKU KRÍZOVEJ SITUÁCIE...
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Znakom toho, že súhlas Národnej rady ako kontrolný nástroj má následný 
charakter je aj to, že rozhodnutím vlády o predĺžení sa predlžuje riadny núdzo-
vý stav z hľadiska jeho obsahu a účinkov. Vláda počas predĺženého núdzového 
stavu až do vyslovenia súhlasu Národnou radou alebo do nevyslovenia takéhoto 
súhlasu a zániku núdzového stavu môže vykonávať všetky opatrenia v rozsahu 
čl. 5 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu bez obmedzenia. Ak by vláda 
dokonca usúdila, že predĺženie núdzového stavu o 20 dní je postačujúce na 
dosiahnutie jeho účelu, o súhlas Národnej rady ani nepožiada. Aj bez súhlasu 
Národnej rady môže 20 dní vykonávať opatrenia podľa čl. 5 ods. 4 ústavného 
zákona o bezpečnosti štátu a jej konanie neporušuje ústavný zákon a nepodlie-
ha politickej kontrole.

Vyhlasovanie núdzového stavu a jeho predlžovanie podliehajú fakultatívnej 
a viac-menej formálnej kontrole zo strany Ústavného súdu.

O tom, že ide o kontrolu viac formálnu, ako reálnu hovoríme preto, lebo 
zákonná úprava tejto právomoci, a to či už v pôvodnom zákone č. 38/1993 Z. z. 
o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o po-
stavení jeho sudcov alebo v zákone o Ústavnom súde, prináša výrazné faktické 
limitovanie právomoci Ústavného súdu.

Oba zákony totiž konanie Ústavného súdu o súlade vyhláseného núdzové-
ho stavu s Ústavou a ústavným zákonom viazali a viažu na lehoty, výsledkom 
uplatnenia ktorých je, že pri núdzovom stave vyhlásenom na 90 dní je drvivá 
väčšina času trvania núdzového stavu mimo kontroly Ústavným súdom. Zá-
kon z roku 1993 umožňoval podanie návrhu na začatie konania do 10 dní od 
vyhlásenia núdzového stavu a Ústavný súd mal povinnosť rozhodnúť o návrhu 
do troch dní od jeho doručenia. Podľa zákona z roku 2018 je možné návrh na 
začatie konania možno podať do piatich dní od vyhlásenia núdzového stavu. 
Ústavný súd rozhodne do 10 dní od doručenia návrhu na začatie konania. Do-
šlo tým síce k predĺženiu doby, ktorú dokáže Ústavný súd svojím rozhodnutím 
pokryť, a to z 13 dní na 15 dní, ale aj to predstavuje iba malú časť jeho možného 
90-dňového trvania.

Prísne lehotovanie podania návrhu na začatie konania a pre rozhodnutie 
Ústavného súdu má nepochybne svoj význam, pretože ak by došlo k vyhláseniu 
núdzového stavu v rozpore s Ústavou alebo ústavným zákonom s dopadmi na 
základné práva a slobody, tak je odstránenie protiústavného stavu v čo najkrat-
šom čase jednoznačne potrebné.
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Aj keď núdzový stav môže byť vyhlásený na 90 dní, to nepredstavuje „bianko 
šek“ na trvanie núdzového stavu po dobu 90 dní. Núdzový stav môže trvať iba 
tak dlho, ako trvajú, resp. sú naplnené materiálne podmienky jeho vyhlásenia. 
Ak by pominuli pred uplynutím 90 dní a núdzový stav by nebol okamžite vládou 
zrušený, jeho ďalšie trvanie by bolo v rozpore s ústavným zákonom o bezpeč-
nosti. Ak by k pokračovaniu trvania núdzového stavu bez splnenia materiál-
nych dôvodov došlo po piatich dňoch od jeho vyhlásenia, resp. po 10 dňoch od 
rozhodnutia Ústavného súdu, už protiústavné trvanie núdzového stavu nie je 
možné Ústavným súdom preskúmať.

Rovnako tak je Ústavný súd lehotovaný vo vzťahu k rozhodnutiu vlády 
o predĺžení núdzového stavu. Tam síce predstavuje 15 dní väčší podiel na mož-
ných 40 dňoch predĺženia núdzového stavu, ale väčšiu časť tohto predĺženia 
nepokrýva. Tým je ochrana ústavnosti v núdzovom stave výrazne limitovaná.

*

*         *
Ústavný zákon o bezpečnosti štátu prijatý takmer desať rokov po vzniku 

Slovenskej republiky mal legitimizovať dôvody na obmedzenie ľudských práv, 
ako aj orgány verejnej moci a ich koordináciu pri čo najrýchlejšom odstránení 
príčin vzniku krízovej situácie. Možno aj z dôvodu, že v Slovenskej republi-
ke v prvej dekáde žiadna krízová situácia nevznikla, a teda ani skúsenosti s jej 
riešením, tak mnohé otázky, ktoré odhalila pandémia COVID-19 a ozbrojený 
konflikt na Ukrajine, vlastne ani neboli v slovenskej odbornej spisbe rozoberané. 
Pokúsili sme sa ich v prvej časti zosumarizovať a potom v druhej časti hľadať 
na niektoré z nich aj odpovede. Podrobnejšie sa im budeme venovať v komen-
tári ústavného zákona o bezpečnosti, ktorý sme spracovali do pripravovaného  
III. zväzku komentára Ústavy Slovenskej republiky.

LEGITIMITA PRE URČOVANIE VZNIKU A ZÁNIKU KRÍZOVEJ SITUÁCIE...
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2. KAPITOLA/CHAPTER 2

THE UNHEALTHY NECESSITY OF CONSTITUTIONAL 
COURT INDEPENDENCE17/NEZDRAVÁ POTREBA 

NEZÁVISLOSTI ÚSTAVNÉHO SÚDU

In early 2020, countries around the world were overwhelmed by the  
COVID-19 pandemic. Within weeks of discovering this novel virus multiply-
ing within their borders and among their populations, governments responded 
swiftly by declaring public health emergencies and states of emergency. These 
special legal orders, whether declared through constitutional or ordinary laws, 
intentionally tilted the power dynamic and authority in society. In declaring 
states of emergency and public health crises, governments relied on emergency 
powers and ruled by decree in a legitimate effort to control the spread of the 
virus.

Undoubtedly, in crisis situations, governments must be able to exercise unu-
sual powers so they can respond to quickly developing, unpredictable, and dan-
gerous situations. In fact, these emergency declarations are signs of a healthy 
constitutional democracy. Authoritarian governments need not declare states 
of emergency—or doing so is simply a formality—as governments in authori-
tarian states perpetually retain and exert power to arbitrarily rule by decree.18 
Thus, the invocation and exercise of noticeably unusual emergency powers to 
respond to the COVID-19 pandemic was, in many countries, an indication of 
a well-functioning and respected constitutional order.

Nevertheless, the declaration of an emergency does not endow hitherto 
limited constitutional bodies with absolute or arbitrary authority. In particular, 
while executive authorities were expanded during the pandemic to more nimbly 
react to the health threats posed to the population by COVID-19, constitution-
al democracies remained, what Ronald Dworkin referred to as, “governments 

17 The views expressed herein do not necessarily reflect the official policy or position of the Uni-
ted States Air Force Academy, the United States Air Force, the United States Department of 
Defense, or the United States Government.

18 BJØRNSKOV, C., VOIGT, S. The State of Emergency Virus. VerfBlog, 2020. Available at: <https://
verfassungsblog.de/the-state-of-emergency-virus/, DOI: 10.17176/20200419-182009-0>.
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subject to conditions.”19 Those conditions, such as rule of law, guarantees of 
constitutional rights, and prohibitions on arbitrary treatment must persist even 
as the threat to society emerges and flourishes. It is for this reason that consti-
tutional court independence was vital during the pandemic.

While governmental executive action—shut downs, mandatory testing, 
etc.—often dominated the conspicuous response to the pandemic, constitu-
tional democracies do not exist solely to provide efficient, absolute security for 
their citizens. Much of the democratic and legal legitimacy of a constitutional 
democracy rests in its independent judiciary’s ability to exert its delegated au-
thority and preserve liberty. This undertaking is especially vital while the na-
tional crisis is ongoing, even when it comes at the expense of absolute safety. 
During the COVID-19 pandemic, while governments sought to preserve the 
health of their communities, there is some evidence that constitutional courts 
were in fact contemporaneously assuming the role of independent guarantors of 
fundamental rights. However, constitutional courts have, in previous national 
emergencies, not always exercised the resolute independence that is essential 
to preserving limited government and constitutional liberties. Moreover, some 
of those failures in the past were not acknowledged and remedied until decades 
after the emergency passed.

2.1 The u.s. supreme court’s failures to exert independence during 
national emergencies

In the United States, it has been some time since a national emergency like 
the COVID-19 pandemic struck the country. Perhaps one of the most relevant 
comparisons in the modern era was the United States’ participation in World 
Wars I and II. During both wars, the U.S. Supreme Court issued various rulings 
in which it deferred to the government’s discretion and authority to safeguard 
national security at the expense of fundamental rights. While seemingly justi-
fied during the national crises posed by world wars, years later, after the emer-
gencies receded, the Court came to implicitly, if not explicitly, regret and reject 
some of those rulings.

19 Dworkin, Ronald. Freedom‘s Law: The Moral Reading of the American Constitution. United King-
dom, Oxford University Press, 1999, p. 17.
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2.1.1 The u.s. supreme court’s failure to uphold free speech rights during  
world war I

One example is the U.S. Supreme Court’s jurisprudence surrounding the 
freedom of expression and subversive speech. During World War I, the General 
Secretary of the Socialist Party in the United States published and distributed 
pamphlets that encouraged opposition to the draft and to the war.20 The pam-
phlets suggested, among other things, that the military draft was a violation of 
the Thirteenth Amendment to the U.S. Constitution, which generally prohibits 
slavery and involuntary servitude.21 The General Secretary was subsequently ar-
rested and charged with violating the Espionage Act of June 15, 1917 which, in 
relevant part, provided a criminal penalty for obstructing enlistment, or causing 
insubordination or disloyalty, in military.22 The General Secretary claimed that 
his right to print and distribute the pamphlet was protected by the U.S. Consti-
tution’s First Amendment, which guarantees the freedom of speech.23 

In considering the claim, the Supreme Court began by framing its analysis 
as a review of whether the words the General Secretary used in the pamphlets, 
based on their nature and the circumstances, created a clear and present dan-
ger that they will give rise to a “substantive evil[]” the government may right-
fully prevent.24 The Court determined that there was indeed clear and present 
danger the pamphlets might obstruct the government’s military recruitment, 
which was of particular concern while the government waged war.25 The Court 
reasoned that the government has greater latitude to regulate speech in times of 
war when compared with peace time.26 The Court noted there was no evidence 
presented that the pamphlets resulted in an actual obstruction of the war effort.27 
Nevertheless, the Court affirmed the criminal conviction for publishing the 
anti-war pamphlet because merely circulating the pamphlet had the propensity 
to interfere with the recruitment of soldiers.28 

20 Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 50 (1919).
21 Ibidem. 51.; U. S. Const. amend. XIII
22 Ibidem. 48-49.
23 Ibidem. 49, 51.
24 Ibidem. 52.
25 Ibidem. 52-53.
26 Ibidem.
27 Ibidem. 52.
28 Ibidem. 52-53.
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Fifty years later, long after World War I ended, the U.S. Supreme Court re-
visited the question of subversive speech and implicitly overruled its World War 
I era decision in Brandenburg v. Ohio. In Brandenburg, a Ku Klux Klan leader 
challenged his conviction for violating a state syndicalism statute.29 The statute 
prohibited advocating crime, violence, and terrorism to accomplish industrial 
or political change.30 The Klan leader spoke at a rally where the participants car-
ried firearms, burned a cross, and used derogatory language including advoca-
ting for the removal of religious and ethnic minorities from the U.S.31 The Klan 
leader claimed the syndicalism statute, and his conviction, violated his freedom 
of speech guaranteed by the First Amendment to the U.S. Constitution.32

The Supreme Court began its analysis of the claim by rejecting precedent 
which permitted the government to punish the abstract advocacy of lawless-
ness.33 More specifically, in a departure from its clear and present danger test 
announced in Schenk, the Court announced a new analytical framework which 
was much more protective of subversive and seditious speech and speech that 
advocated lawlessness. Under the new, heavier constitutional burden placed 
on the government’s regulation of speech, a speaker could only be punished if 
he was intentionally advocating for imminent lawless action and his message 
was likely to produce the lawless action before the government could inter-
vene and stop it.34 This new understanding of the freedom of speech, and the  
associated Constitutional protections, created a very narrow category of speech 
the govern ment could punish. Certainly, had this analytical framework been 
applied fifty years earlier in Schenk, it is unlikely his conviction for anti-war 
sentiments would have been upheld. To be sure, the Court’s modern interpreta-
tion of the First Amendment and related increase in protection of speech could 
negatively impact the government’s interest in, for example, maintaining public 
support for war. However, this interpretation also protects a fundamental right 
of the highest order during times of war—the right to be a voice of opposition.

29 Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 444 (1969).
30 Ibidem 444-45.
31 Ibidem 445-46.
32 Ibidem 445.
33 Ibidem 448.
34 Ibidem 447.
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2.1.2 The u.s. supreme court’s failure to uphold due process and equal protection 
rights during world war II

Another example of the U.S. Supreme Court deferring to the government’s 
discretion during a national emergency was the internment of Japanese Ameri-
cans during World War II. After Japan’s attack on the United States in 1941, 
the U.S. Congress authorized the President and military authorities to create 
exclusion zones in militarily significant geographic locations.35 Pursuant to this 
authority, the President issued an Executive Order which noted the need to pro-
tect the nation against espionage and sabotage.36 In furtherance of the Executive 
Order, the U.S. Army’s Commanding General responsible for the West Coast of 
the United States identified various locations that were where Japanese Ameri-
cans were banned, regardless of their national allegiance.37 This order resulted in 
the forcible relocation of Japanese Americans from their homes to internment 
camps.38 A Japanese American challenged the exclusion and relocation as a vio-
lation of his constitutional rights.39 The U.S. Supreme Court rejected his claim.40 

Like the anti-war pamphlets during World War I, the Supreme Court again 
deferred to the government’s interest. The Court initially suggested that cur-
tailing the civil rights of a group based on its race is “immediately suspect …” 
and such actions would be subjected to the most rigorous scrutiny.41 Nonethe-
less, the Court accepted the military’s argument that the urgency of the war 
necessitated the arbitrary removal and isolation of Americans with Japanese 
ancestry.42 The Court determined that the government’s authority to protect the 
population empowered the military to indiscriminately and indefinitely exclude 
and confine its citizens without due process, based solely on their race.43 The 
Court recognized the drastic nature of the government’s policy and the policy’s 
conflict with the standards expected of the U.S.’s constitutional democracy.44 

35 Korematsu v. United States, 323 U.S. 214, 215-16 (1944)
36 Ibidem. 216-17.
37 Ibidem. 217.
38 Ibidem. 221.
39 Ibidem. 222.
40 Ibidem. 224.
41 Ibidem. 216.
42 Ibidem. 223.
43 Ibidem. 222-24.
44 Ibidem. 220.
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Indeed, the dissent suggested the policy amounted to “imprisonment in a con-
centration camp … solely because of [] ancestry ….”45 Still, the Court found the 
national peril caused by war afforded the government a proportionate power to 
protect the nation from anticipated dangers. 46 

Constitutional restraints on the government’s ability to detain citizens dur-
ing times of war undoubtedly impose a burden on the government’s legitimate 
goals of stopping espionage and sabotage. Yet the prohibition on arbitrary de-
tention, even during a war, is a fundamental principle of a flourishing demo-
cracy. For many years, scholars criticized the Supreme Court’s decision as a stain 
on its jurisprudence.47 It was not until approximately 75 years after World War II,  
in 2018, that the Court repudiated its decision.48 

In Trump v. Hawaii, the State of Hawaii, and others, challenged President 
Donald Trump’s immigration orders restricting travel to the U.S. from vari-
ous, predominately Muslim countries.49 Those challenging President Trump’s 
orders argued that, among other things, it violated Establishment Clause of the  
U.S. Constitution.50 More specifically, they argued that, based on President 
Trump’s allegedly anti-Muslim comments and tweets about a “Muslim ban,” 
President Trump’s animus toward Muslims was the genesis of the travel restric-
tions—not national security.51 The District Court granted a preliminary injunc-
tion and the Ninth Circuit Court of Appeals affirmed.52 The Supreme Court 
found the Government presented an adequate national security justification for 
the policy and reversed the preliminary injunction.53 

Justice Sotomayor, in her dissent, drew an analogy between the Court’s 
defe rence to the Government’s national security claims and the national secu-
rity claims in Korematsu.54 Justice Sotomayor argued that, like the internment  

45 Ibidem. 226 (Roberts, J., dissenting)
46 Ibidem. 220.
47 HASHIMOTO, D. The legacy of Korematsu v. United States: A dangerous narrative retold. 

UCLA Asian Pacific American Law Journal. 1969, vol. 4, p. 72-128.
48 There is a debate among scholars as to whether the Supreme Court language in Trump v. Hawaii 

overruled its holding in Korematsu v. United States or simply criticized it in dicta.
49 Trump v. Hawaii, 138 S. Ct. 2392, 2406 (2018)
50 Ibidem.
51 Ibidem. 2417.
52 Ibidem. 2406.
53 Ibidem. 2423.
54 Ibidem. 2447 (Sotomayor, J., dissenting).
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of Japanese Americans during World War II, President Trump’s travel restric-
tions were based on an “ill-defined national-security threat [used] to justify 
an exclusionary policy of sweeping proportion.”55 In response, the majority re-
jected the analogy.56 More importantly, from a jurisprudential perspective, the 
majority repudiated its World War II decision allowing the Government to dis-
place citizens from their homes, based only on their race, and move them to 
concentration camps against their will.57 The majority recognized that policy 
as manifestly unconstitutional and beyond the President’s authority.58 In this 
acknowledgement, the Court admitted its failure to treat the Constitution as 
a limit on government, even in the most of extreme circumstances—it admit-
ted its failure to act independently. It declared that allowing the internment of 
citizens without due process because of their race, even in the most extreme 
national emergency, has no place in law under the U.S. Constitution.59 

2.2 Limitations on fundamental rights during the COVID-19 pandemic 
and constitutional courts’ responses

In many ways, nations around the world had similar responses to the  
COVID-19 pandemic as one might find during times of war. They used deten-
tions, lockdowns, regulations on speech, and limitations on rights to associate. 
At times, these tools to combat the pandemic were far-reaching and indiscrimi-
nate. However, there is evidence that, unlike in the United States during the 
World Wars, some constitutional courts did not wait a generation to assert their 
independence. They asserted their independence while the pandemic tran-
spired. They have taken on their proper role to ensure that, while government 
works to limit threats to public health, the democracy itself also remains healthy.

In the United States, the Supreme Court was particularly active in limiting 
government COVID-19 policies that the Court determined impacted the free 
exercise of religion arbitrarily. In Roman Catholic Diocese v. Cuomo, the Court 
granted a request for an injunction due to concerns New York was violating 

55 Ibidem.
56 Ibidem. 2423.
57 Ibidem. 2423.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
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the Constitution by treating religious activities less favorably than comparable 
secular activates.60 To combat the spread of COVID-19, New York’s Governor 
created a map of the state with color-coded geographical zones.61 In red zones, 
religious services were permitted to admit no more than 10 people and in or-
ange zones religious services were permitted to admit no more than 25 people.62 
While religious services were restricted in these color-coded zones, “essen-
tial businesses”—including acupuncture and plants manufacturing chemi-
cals—had no occupancy limits.63 This disproportionate treatment continued 
despite the Governor’s observation that factories contributed to the spread  
of COVID-19 and the synagogue challenging the Governor’s order had not suf-
fered any COVID-19 outbreaks.64 In granting the injunctive relief, the Court 
determined that there were less restrictive ways, than those imposed on the 
religious institutions, for New York to accomplish its interest of reducing the 
spread of COVID-19.65 As an example, noting that some of the affected houses 
of worship could seat 1,000 people, the Court suggested New York could limit 
attendance to a percentage of the available seats.66 The Court found the religious 
institutions challenging the restrictions were likely to succeed in their Consti-
tutional claims and thus enjoined New York enforcement of the restrictions.67

To be sure, the U.S. Supreme Court did not limit every government ef-
fort to respond to the COVID-19 pandemic. The federal government, various 
states, and school districts adopted vaccine mandates for health care workers 
and teachers. Moreover, some mandates, like Maine’s, provided no religious 
exemptions.68 The Court routinely denied requests to enjoin those mandates 
on both Constitutional and statutory grounds.69 The seeming inconsistencies 
between, on the one hand, questioning limitations on religious gatherings and, 
on the other hand, allowing vaccine mandates with no religious exceptions, may 
suggest an unpredictability in the Court’s adjudication of pandemic-related 

60 Roman Catholic Diocese v. Cuomo, 141 S. Ct. 63, 66 (2020)
61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem. 67.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Ibidem. 66.
68 Doe v. Mills, 142 S. Ct. 17, 18 (2021) (Gorsuch, J., dissenting)
69 Ibidem. 17.
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constitutional issues. This may be a reasonable assessment regarding the specific 
substantive issues presented to the U.S. Supreme Court, or any constitutional 
court with a similar record. However, in the totality, apart from the particular 
jurisprudential questions, it is also true that these mixed results are evidence 
that a constitutional court is neither abdicating its independence nor becoming 
an insurmountable judicial impediment to government health policies.

Examples of constitutional court independence during the COVID-19 pan-
demic are certainly not limited to the United States. For example, after declaring 
a state of emergency in September 2020, the Government repeatedly readopted 
Resolutions that banned “retail sales and provisions of services in shops.”70 The 
Resolutions, however, contained references to an extensive list of businesses 
exempted from the ban.71 The exempted businesses included a wide variety of 
shops including those selling food, domestic animals, flowers, weapons, station-
ery items, and many others.72 A group of senators challenged the restrictions 
as a violation of the C.Z. Charter of Fundamental Rights and Freedoms.73 The 
senators argued that the restrictions and exemptions were discriminatory and 
irrational, and that the Government did not explain a rationale for how it chose 
shops that would be prohibited from conducting business and those that could 
remain open.74 The Government argued that its emergency measures were pro-
portional and necessary, and it needed flexibility to respond to the dynamic 
circumstances presented by the spread of COVID-19.75 

The C.Z. Constitutional Court recognized the Government’s legitimate goals 
of preventing the spread of COVID-19, averting an insurmountable strain on 
the nation’s healthcare system, and preserving the health and welfare of its citi-
zens.76 Nevertheless, the Court also recognized that, even in during a state of 
emergency, the state remains limited by the law.77 The Court observed that the 
prohibition of arbitrariness is a fundamental principle included in the concept 
of a law-based state; a principle which prohibits governments from restricting 

70 Pl. ÚS 106/20 p. 1 (English translation available at: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_uplo-
ad/ustavni_soud_www/Decisions/pdf/Pl-US-106-20_EN.pdf)

71 Ibidem. p. 1-4.
72 Ibidem. p. 4-5.
73 Ibidem. p. 5.
74 Ibidem.
75 Ibidem. p. 7.
76 Ibidem. p. 18.
77 Ibidem. p. 19.
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the rights of individuals based solely on the political will of the majority.78 This 
prohibition requires a government to justify its decisions and the C.Z. Govern-
ment provided no basis upon which it distinguished the exempt businesses and 
the non-exempt businesses.79 Thus, the Court was unable to determine the ne-
cessity of the restrictions and exemptions, and whether the Government could 
accomplish its goal through less restrictive means.80 For these reasons, and oth-
ers, the Court found the restrictions violated the Charter of Fundamental Rights 
and Freedoms.

2.3 Constitutional court independence preserves fundamental rights 
and democracy during states of emergency

Absolute liberty, whether during an emergency or during ordinary times, 
is just as objectionable as absolute government authority. Moreover, legitimate 
states of emergency, like the COVID-19 pandemic, necessitate the sacrifice of 
some liberties that are rightfully guaranteed during ordinary times. However, 
states of emergency pose a unique challenge to constitutional democracies and 
thus constitutional courts. Government power is at a heightened risk of mis-
use during states of emergency because there is a need for expediency and ef-
ficiency to respond to the threat, more so than one might find during ordinary 
legal regimes. Nonetheless, as government expediency and efficiency increase 
during states of emergency, so too does the risk of arbitrariness and dispro-
portionate policies. Additionally, as emergencies persist, emergency powers are 
normalized.

Due to their inherent design and role, constitutional courts are well-posi-
tioned within the constitutional framework and endowed with the legitimacy to 
protect fundamental rights from arbitrary political decisions.81 During ordinary 
times, constitutional courts are routinely called upon to adjudicate those issues 
where government policies conflict with fundamental rights. While the impact 
of these decisions are certainly consequential, during states of emergency they 

78 Ibidem. p. 19-20.
79 Ibidem. p. 20-22.
80 Ibidem. p 20.
81 BARANÍK, K., Why have constitutional courts been so important for democracy in Europe  

(… And so hated by those in power). Juridiskā zinātne. 2018. Vol. 11, p. 77 - 93.
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can have existential implications. Judicial decisions protecting fundamental 
rights during states of emergency can have the corollary effect of increasing 
the threat to the safety of the state and its citizens. In the United States, during 
World Wars I and II, these concerns resulted in the diminution of the rights to 
free speech and due process. The suppression of these rights during times of war 
may certainly increase a government’s success in prosecuting the war. Similarly, 
during a pandemic, government policies like arbitrary occupancy limits may 
decrease the spread of the virus. However, constitutional democracies cease to 
be such if the rule of law and fundamental rights vanish in the face of the threats 
posed during states of emergency.

For this reason, constitutional courts must not simply act as post hoc crit-
ics of government regulations decades after the emergency has abated. They 
are obligated to resist becoming instruments of government policy while the 
emergency is ongoing. Constitutional courts demonstrate their value to soci-
ety, particularly in times of emergency, when they exercise judicial power and 
confine government authority when the constitutional violation occurs—not 
a generation later. In playing this role, constitutional courts undoubtedly im-
peded governments’ attempts to respond to the emergency. Governments must 
then compensate by finding less restrictive or more narrowly tailored means to 
protect the health and welfare of the population. In this way, where constitu-
tional courts act to limit government authority during a pandemic, the risk to 
the physical health of the population may increase and absolute safety may be 
sacrificed, but the health of the democracy is preserved.

*

*         *
In constitutional democracies, the declaration of a state of emergency dur-

ing the COVID-19 pandemic, and the manifest change in the ordinary legal 
order, was a necessary and appropriate reaction to a new contagious virus. 
Govern ments were both motivated and empowered to take all necessary action 
to protect the health and welfare of their citizens. However, in times like these, 
constitutional court independence is particularly important as fears of a grave 
threat to society can lead to arbitrary or disproportionate government poli-
cies. Considering the U.S. Supreme Court as a case study, history suggests that 
constitutional courts have fallen short under similar circumstances in the past. 
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While ultimately correcting its mistakes, the U.S. Supreme Court deferred to 
government policies and simply legitimized violations of fundamental rights 
that seemed necessary under during the crises poses by World Wars. There is 
evidence from the COVID-19 pandemic, however, that constitutional courts 
have corrected the mistakes of the past. They played their proper role in gua-
ranteeing that, even during the most pressing times, fundamental rights were 
respected as governments responded to the emergency posed by COVID-19.
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3. KAPITOLA/CHAPTER 3

NATIONAL PARLIAMENTS IN EUROPE: 
RESPONSIVENESS AND RESILIENCE FACING  

THE HEALTH CRISIS/NÁRODNÉ PARLAMENTY V EURÓPE: 
AKCIESCHOPNOSŤ A ODHODLANIE ZOČI-VOČI 

PANDEMICKEJ KRÍZE

„Democracy cannot be suspended in the midst of such a dramatic crisis...  
As legislators, we have the means, the possibility, and the duty to help“

David Sassoli
President of the European Parliament 2019-2022 † 82

Faced with the first COVID-19 wave breaking over Europe in March 2020, 
national parliaments have had to react swiftly. Despite the economic slowdown 
and the confinement for weeks, most parliaments have aimed at maintaining 
a minimum of activity, if only in their capacity as legislators. Strong and quick 
measures were indeed necessary in response to the health crisis. Nevertheless, 
some parliaments had to suspend their work for a rather long period of time, 
while the technical arrangements were made to allow the meetings to take place. 
Thus, some national parliaments in Europe have been temporarily put into an 
artificial coma, either by not meeting, as in Hungary for a long time and in the 
United Kingdom for a while, or by delegating most of their legislative power to 
the executive, as in Spain and Poland, or by abandoning any claim to control 
government action.

This study draws conclusions from a comparative analysis on the impact of 
the COVID-19 crisis on parliaments in Europe. It is based on national reports 
that resulted in an overview report published by the Robert Schuman Founda-
tion83. This analysis would not have been made possible without the valuable 

82 Declaration of David Sassoli ahead of the first-ever plenary session of the European Parliament 
using remote voting procedure, on 26 March 2020.

83 CARTIER, E., RIDARD, B., TOULEMONDE, G. (Dir.). The impact of the health crisis on the 
functioning of Parliaments in Europe, Robert Schuman Foundation, December 2020, 164 p.
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contributions of academics on 13 national parliaments of European countries 
as well as on the European Parliament84. As such, it provides a broad overview 
of parliamentary activities in the EU during the pandemic85.

The health crisis has indeed affected the first democratic institution in our 
countries – the Parliament. This exceptional situation has legitimately raised 
a number of questions about the place of parliaments in our political systems, 
some of which remain unresolved: beyond the practical justifications relating to 
the contagious nature of the coronavirus, are the constitutional bases that have 
led Parliament to be side-lined in many European countries proven sufficiently 
solid? What was, beyond appearances, the reality of the exercise of legislative 
powers during the pandemic? Did distance working distort the deliberative 
process in favour of a less politicised, more technical approach? Which par-
liamentary assemblies have set up remote voting procedures and on the basis 
of which technical features? Finally, has this period accentuated a shift in the 
political system towards one that is favourable to the executive power or has it 
disrupted the functioning of the institutions?86

Overall, national parliaments in Europe have faced the health crisis both 
with responsiveness and resilience. Responsiveness in the sense that some 
parliaments were able to act rapidly facing the pressure accentuated by the 
exceptional nature of the health situation (1). Resilience to the extent that 
parliaments have been able to maintain a minimum level of activity in spite 
of this pressure, sometimes even at the cost of important adaptations in their 
functioning (2).

84 In addition to the European parliament, the research covers the situation in the parliaments of 
Belgium, Bulgaria, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Poland, Portugal, Romania, Spain, 
Sweden and the United Kingdom.

85 This research project is now being extended with a broader spectrum on all EU Member States, 
including Slovakia with Professor Marián Giba. Despite Brexit, the Parliament of the United 
Kingdom remains a reference model and is integrated in the comparative study.

86 This set of questions has been identified in the introduction of the Schuman Report and ad-
dressed in the national reports shedding light on these important issues. See CARTIER, E., 
RIDARD, B., TOULEMONDE, G., Introductory remarks. In CARTIER et al. (Dir.), The impact 
of the health crisis on the functioning of Parliaments in Europe, Robert Schuman Foundation, 
December 2020, p. 7.
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3.1 Parliaments faced with the absolute need to act quickly

From the beginning of the pandemic and because of the constraints of so-
cial distancing imposed by the virus, it has been difficult if not impossible for 
the members of parliament (MPs) to meet all together at the same time in the 
parliament building. However, the sudden stop that these democratic institu-
tions experienced could not result in a total cessation of their activities. The 
exceptional health situation required swift action and involved taking urgent 
decisions, which is hardly possible in the context of the parliamentary delibera-
tions that assemblies necessarily involve.

As in many other periods of crisis throughout our history, the COVID-19 
crisis has given precedence to speed of reaction over any long-term reflection. 
Parliamentary assemblies have sometimes had to urgently vote on extremely 
general texts granting broad powers to the executive. In the United Kingdom, 
the Coronavirus Act 2020 was adopted by the House of Commons and the 
House of Lords before to be passed into law within only six days, without giv-
ing MPs any time to examine this wide-ranging piece of legislation in detail87. 
The Romanian Parliament was even faster, adopting in a record time of two 
days a law with measures to limit the spread of the pandemic88. In Bulgaria, the 
National Assembly passed a law in just a few days allowing the health minister 
alone to order the compulsory isolation of infected people and people that had 
been in contact with person tested positive for COVID-19. Similarly, the Polish 
Parliament adopted already on 2nd March 2020 a law laying down a broad legal 
framework for combating the pandemic, which was then fully shaped on the 
basis of decrees issued directly by the Minister of Health.

In France, the Parliament adopted the law dated 23 March 2020 on the state 
of health emergency within only five days. It has also adopted on 30 March 
2020 a so called “organic law” which is a special law, superior to an ordinary 

87 This 329 pages long legal text is to be compared with the 12 pages of the French Act on the state 
of health emergency. The swift adoption of the text was made possible by the vote on 23 March 
2020 of a resolution to suspend the internal rules of the House of Lords, initially proposed by 
the minister responsible for relations with Parliament. FOURMONT, A., RIDARD, B., Parlia-
mentary oversight in the health crisis. In European Issue, Robert Schuman Foundation, 2020, 
no. 558, p. 6.

88 The Law no. 55/2020 was adopted within only two days by the Romanian Parliament and was 
published in the Official Gazette on 15th of May 2020, only one day after the expiration of the 
state of emergency.



57

law and inferior to the Constitution. This organic law was passed within four 
days, thereby violating a procedural constitutional requirement. Article 46 
paragraph 2 of the French Constitution provides indeed for an incompressible 
period of fifteen days between the tabling of a draft organic law on the bureau 
of an assembly and the moment when it can be examined in public session. 
This minimum delay, which is supposed to give MPs a certain amount of time 
to reflect on a delicate and important subject, was not respected in any way 
by the French Parliament. Nevertheless, the Constitutional Council justified 
the violation of the Constitution by referring to the “particular circumstances” 
of the situation but without specifying what he meant by this expression89. In 
Spain, constitutional deadlines have also been infringed. Indeed, the Congress 
of Deputies was asked to extend the state of alert only after the maximum pe-
riod of fifteen days, which is explicitly laid down in article 116 of the Constitu-
tion. Despite their discontent of being consulted so late in the day, the majority 
of the approved this extension without difficulty.

The speed with which many parliaments in Europe adopted measures to 
combat the pandemic offers a stark contrast with the long implementation time 
of these measures. The need to legislate quickly in order to respond effectively 
to this exceptional health situation may have led some parliaments to over-
step their role, by voting for measures infringing fundamental personal free-
doms that were not always proportionate to the objectives of health protection. 
The situation is particularly striking in the European countries where a state of 
emergency has been declared, which duration has often been extended beyond 
the period initially foreseen. Thus, Portugal experienced a state of emergency 
for 45 days, from March to May 2020. The Decree of the President of the Re-
public of 18 March 2020, which was extended twice90, imposed lockdown for 
weeks without even mentioning the right to freedom and security guaranteed by 
article 27 of the Constitution91. In Bulgaria, the initial one-month duration set 

89 CARPENTIER, M., L’arrêt Heyries du Conseil constitutionnel? In JPBlog, 4 April 2020. Avai-
lable at: <https://blog.juspoliticum.com/2020/04/04/larret-heyries-du-conseil-constitutionnel-
-par-mathieu-carpentier>.

90 The Decree of the President of the Republic no. 14-A/2020 of 18 March 2020 was extended by 
the Decree of the President of the Republic no. 17-A/2020 of 2nd April 2020 and Decree of the 
President of the Republic no. 20-A/2020 of 17 April 2020.

91 See NOVAIS, J., Estado de Emergência: quatro notas jurídico-constitucionais sobre o decreto 
presidencial. In Observatório Almedina, 19 March 2020.

NATIONAL PARLIAMENTS IN EUROPE: RESPONSIVENESS AND RESILIENCE FACING THE HEALTH CRISIS...



58

ÚSTAVNÝ SYSTÉM SLOVENSKA POČAS KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ: MOŽNOSTI, LIMITY A RIEŠENIA

for the state of emergency has been extended for an additional month92. After 
this two-month state of emergency, the Health Act was amended to set up an 

“emergency epidemic situation”. The Bulgarian Constitutional Court considered 
that the state of emergency led to the “redistribution of power and authority 
(for example, granting functions to the country’s defence bodies inherent to the 
bodies of the Ministry of Interior) and the restriction of the exercise of certain 
rights and freedoms in order to neutralize and overcome serious external or 
internal threats to the existence of the state and society”93.

Even worse, in France, the state of health emergency, introduced in the pub-
lic health code on 23 March 2020 and initially planned for one month, has been 
implemented until 10 July 2020, and established between 17 October 2020 and 
1st June 2021 because of a further worsening of the epidemic situation. Dur-
ing these particularly long periods, the French parliament has consented quite 
widely to the concentration of powers in favour of the executive bodies.

The pressure generated by this health emergency context led to end a politi-
cal situation was a priori inextricable in Belgium. Whereas negotiations for the 
formation of a government coalition were at a standstill and a caretaker govern-
ment had been conducting routine business since December 2018, a majority 
of MPs finally granted confidence to a government vested with special powers 
to manage the health crisis directly in March 2020. The government resulting 
from the elections of 2nd May 2019 was finally formed over 16 months later, on 
1st October 2020.

While parliaments reacted quickly to the health situation, delegating to the 
executive certain powers to act effectively in order to combat the epidemic, 
some measures may have led to disproportionate infringements of individual 
liberties. Despite the complexity of the health situation during this period, par-
liaments in Europe have been able to continue their work as much as possible.

92 The state of emergency initially extended from 13 March 2020 to 13 April 2020. Finally, the 
Bulgarian National Assembly decided on 2 April 2020 to further the state of emergency until 
13 May 2020.

93 Decision n° 10/2020, 23 July 2020, State Gazette n° 70, 7 August 2020.
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3.2 Parliaments’ capacity to maintain a minimal activity

As if parliaments were affected by the coronavirus themselves, they ran short 
of breath and could not pursue their activities at the same pace as usual. In the 
United Kingdom, after having adopted the Coronavirus Act 2020 as well as pro-
cedural measures in order to respect the physical distance between MPs, the 
Houses of Parliament decided to suspend their work on 25 March and did not 
meet again until 21st April. Nevertheless, Select Committees pursued their ac-
tivities remotely94. For its part, the Spanish Congress of Deputies mainly limited 
itself to meeting each two weeks in order to renew the extension of the state of 
alert and validate the numerous royal decree-laws, thus leaving many powers 
in the hands of the executive. The Senate was unable to meet in plenary session 
for a long period of time, raising questions about the continuation of the demo-
cratic debate on the measures taken to fight the pandemic.

The Bulgarian Parliament decided on 13 March 2020 that the only plenary 
sessions organised during the state of emergency will be dedicated to the exami-
nation of legislation directly related to the pandemic. In the Vouli (Greek Parlia-
ment), 19 parliamentary committees suspended their work from 18 March until 
25 May. However, this momentaneous weakening of parliament, as a result of 
its submission to the tyranny of the moment, is not the only conclusion that can 
be drawn regarding the effect of the pandemic on its work.

It is indeed remarkable that parliaments have been able to find ways of main-
taining a minimum level of activity during this period. In the same way as 
academics have been forced to lecture or pursue research activities by vide-
oconference, many parliaments in Europe have organised a hybrid approach to 
their functioning. Some have allowed a limited number of MPs to participate 
physically in the activities of their assembly or have developed videoconference 
meetings. In this way it has been possible to maintain some life in parliaments, 
even if some have nevertheless found themselves short of breath – by severely 
restricting their activities for several weeks.

94 “Following the temporary order made by the House on Tuesday, I have now authorised Select 
Committee members to participate in proceedings through email, conference calls, and digital 
conferencing”. HOYLE, L. Letter from the Speaker of the House of Commons to MPs on coro-
navirus, 27 March 2020. Available at: https://www.parliament.uk/business/news/2020/march/
letter-from-the-speaker-of-the-house-of-commons-sir-lindsay-hoyle-to-mps-on-coronavirus
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The issue of adapting the parliamentary work to the health situation was 
taken very seriously in Latvia. For the first time in its history a joint meeting of 
the Head of State, the Head of Government, the President of the Saeima (Lat-
vian Parliament), the President of the Constitutional Court and the President of 
the Supreme Court took place. Common working principles for the institutions  
in a health crisis situation were determined so that the legislative process could 
continue. The so-called e-Saeima platform has been set up, which made the 
Latvian Parliament one of the first Parliament in the world to work entirely 
remotely95.

However, this adaptation to the new health situation has been slower and 
more gradual in most other parliaments in Europe. In the German Parliament, 
the number of remote debates has increased, especially since this technique 
was not entirely new. Unlike most other parliaments, the Bundestag had al-
ready used videoconferencing regularly for meetings of its political groups, even 
before the health crisis made this communication system widespread. In the 
Swedish Riksdag, parliamentary committees were able to continue their activi-
ties in hybrid mode. Some of the members of Parliament were allowed to par-
ticipate remotely, provided that the digital equipment was sufficiently secure to 
guarantee the confidentiality of the meetings. The use of videoconferencing was 
less frequent in Spain, where it has been limited to meetings of the Conference 
of Presidents of the Congress of Deputies.

In the British House of Commons, the hybridisation of the procedure was 
authorised by a motion adopted on 22 April 2020 and abandoned already  
on 2 June 2020. This hybrid procedure allowed a maximum of 50 MPs to at-
tend physically the meetings and a maximum of 120 MPs to attend the debate 
through the Zoom platform. The limitation on the presence of MPs was par-
ticularly strong, as less than 10 % of members could be present at the House 
of Commons, normally made up of 650 members. This restriction was propor-
tionally less drastic in the Greek Vouli, as it limited the number of participants 
attending to 60 MPs out of a total of 300 MPs. In order to respect the social 
distancing after the lockdown, Greek parliamentary committee were again au-
thorised to convene only in the large Trophy Hall, some of them even in the 
Plenary Hall.
95 Republic of Latvia, President notification no. 8, Basic Principles of Activity of State Constitutio-

nal Bodies in an Emergency Situation, 23 March 2020. Available at: https://likumi.lv/ta/en/en/
id/313400
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For its part, the Portuguese Assembly has only allowed one fifth of the MPs 
to take part in debates in the hemicycle and limited the development of video-
conferencing as much as possible. In Bulgaria, the physical presence of a quarter 
of the MPs was allowed during debates. An electronic voting system has been 
introduced, with MPs divided into two groups having 30 minutes to vote in  
a staggered manner. The most successful form of remote voting is probably the 
one adopted by the European Parliament, which has set up a very secure and 
precisely organised process. An electronic remote voting application has been 
put in place in parliamentary committees, allowing the constitution of voting 
lists and distance voting.

This extensive dematerialisation of parliamentary deliberation may have led 
to a form of devaluation of the assemblies’ activities. While parliamentary work 
was trying to survive in the face of events, some MPs may have contributed to 
weakening it, due to the instantaneous nature of videoconferencing. This was 
the case in the French Parliament where a MP took part in a committee meeting 
directly from his car. In a hearing, a French senator was only able to begin her 
intervention after several unsuccessful attempts to connect, not without having 
let slip a few inappropriate words that she thought were inaudible.

*

*         *
Ultimately, some more satisfying conclusions could be drawn for the par-

liaments in Europe. This time of pandemic, a dark period for parliaments and 
democracy and which it is hoped to be now definitely over, is giving way to  
a future that is more favourable to parliaments. Over the long term, parlia-
ments have two main roles to play: both to confirm the measures taken by the 
government during this exceptional period as well as to assess and take stock 
of the actions taken by governments. On the first point, the decree-laws passed 
by governments during the crisis have had to be ratified by some parliaments. 
On the second point, special Covid-19 committees have been set up in order 
to oversight Governments’ action. The delegation of the legislative function to 
the executive power has proven to be necessary but without any counterpart in 
terms of guaranteeing the safeguarding of rights and freedoms.
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Rabelais, a French writer from the Renaissance, wrote that “time matures 
all things; through time all things come to light; time is the father of truth”96. It is 
now up to parliaments to take full advantage of a long period of time to exercise 
genuine parliamentary scrutiny so as to regain their full strength. Let express 
the hope that the health crisis we have experienced will help parliaments to 
emerge from the weakening situation in which they have found themselves 
throughout this period. It is now a matter of urgency for the national parlia-
ments in the European Union, which are the main institutions in a position to 
revive European parliamentary democracy.

96 RABELAIS, F. Le Tiers livre. Le Seuil, 1997.
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4. KAPITOLA

EVROPSKÁ UNIE, JEJÍ INSTITUCE A JEJICH ČINNOST 
SMLUVNĚ NASTAVENÁ, OČEKÁVANÁ, PŘEKVAPIVÁ, 

JAKOŽ I NAVRHOVANÁ

Veřejnoprávní systém Evropské unie je svým charakterem originální nad-
státní správou povahy výkonné moci. Vychází takto z quasi-ústavněprávní po-
vahy Evropské unie založené mezinárodními smluvními dokumenty trojdílné 
tzv. Lisabonské smlouvy. Vertikální vztah moci unijní a ústavních mocí člen-
ských států je průnikem dvou rozdílných exekutivních systémů, které jsou v zá-
sadě nastaveny na klidovou situaci správy státu. Evropa je však již takřka 20 let 
napadena a zmítána okolnostmi vnějšími, které gradují bezprostřední agresivní 
válkou vyvolanou Ruskou federací, a tudíž konfliktem charakteru pro Evropu  
z východního směru přímo “interního”.

Poslední zhruba desetiletí postavilo Evropu (jako kontinent) a Evropskou 
unii jako nadstátní smluvní systém do několika krizových situací globálního 
charakteru, krizí ve své podstatě různorodých, nicméně katastrofických bez-
prostředním a masovým ohrožením milionů lidských životů. Lze takto shrnout 
a definovat pro účely této studie: 1. mnohaletý vlnový nápor uprchlíků ze stra-
ny africké jakož i západoasijské či středovýchodní, a to v důsledku válečných 
konfliktů, ale i organizovaného zneužití lidské nouze organizovaným zločinem, 
2. nejméně dvouletá pandemie (celosvětového charakteru) virového ataku  
Covidu, nezadržitelným šířením způsobující mnohaset tisícové ztráty na živo-
tech v počtech zejména v nemocnicích zemřelých, 3. exodus ukrajinského ci-
vilního obyvatelstva, horizontálního charakteru (z východní Evropy na Západ), 
a to v důsledku válečného agrese armádou Ruské federace vůči suverenní Re-
publice Ukrajina.

Reagovat na krize musí především ústavní systémy a veřejná správa jednotli-
vých států, na což jsou vyspělé a stabilizované systémy současné Evropy v zásadě, 
ale i různorodě připraveny.97 Nicméně, společným aspektem všech nedávných  

97 Autor takto odkazuje a čerpá ze sborníku „Annuaire européenne d´Administration publique, 
XXIV. (2001), Presses Universitaires d´Aix-Marseille, 2002, který byl vydán jako sborník od-
borných příspěvků každoročního kolokvia vždy věnovaného určité oblasti veřejné správy.  
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i současných výše uvedených krizových situací, je jejich povaha “masové invaze 
z vnějšku”, a to charakteru humanitárního exodu s bezprostředním ohrožením 
životů. Je tak i zásadním úkolem reagence veřejné správy jednotlivých států 
zachraňovat životy lidí, včetně související humanitární a především materiální 
pomoci.98 Avšak, charakter předchozí i současných krizí globálního charakteru 
postavil do nové role i smluvní mocenské struktury Evropské unie, což vzhle-
dem k určitému typu vertikálně propojené výkonné moci členských států EU  
s rozhodovací činností orgánů Evropské unie vyvolalo ve členských státech oče-
kávání k přímému jednání krizi zabraňující či její následky řešící. Smluvní cha-
rakter Evropské unie je postaven na určitém modelu tzv. rozdělení působnosti, 
což v podstatě obecným způsobem vymezuje sféry, v nichž se výkon veřejné 
správy dělí mezi orgány Evropské unie a suverénní členské státy. Řešení kri-
zových situací není zásadně speciálně upraveno a je třeba jej dovozovat jedině  
z celkového charakteru nezbytné součinnosti členských států s Evropskou unií, 
ale spíše z obecných cílů a smyslu evropské integrace.

Pro úplnost je však třeba dodat, že všechny zde pojednávané krizové situace 
vyvolávají obrovské materiální škody a ohrožení životů, mají dopad charakteru 
lidsko existenčního, a tudíž si vyžadují i značné hmotné a finanční prostředky. 
Rozpočet Evropské unie, do značné míry také saturovaný prostředky odvádě-
nými ze členských států, byl trvale atakován různorodými požadavky různou 
intenzitou krizí dotčených členských států. Trvale tak lze sledovat naplňování 
jedné ze strukturních zásad konceptu Evropské unie, což je solidarita, taktéž zde 
uplatňovaná při přidělování Unijních finančních prostředků.

4.1 Nadstátní veřejná správa Evropské unie, výkonná moc sui generis, 
a její limity

Současný charakter v podobě tzv. institucionálního rámce Evropské unie, 
tedy jejích povahy orgánů, a představuje tak určitý quasi-ústavní systém “dělby 
moci” horizontálního chrakteru. Jedná se v zásadě o souhrm několika orgánů 

V roce 2001 se tento Table ronde zabýval komparací systémů vybraných členských zemí EU 
při řešení společenských krizí (les risques). Autor sám zde publikoval veřejnoprávní řešení této 
oblasti v České republice.

98 To je ostatně hlavním účelem příspěvku. Autor k problematice právního základu řešení krizo-
vých stavů přehledně v monografii: KLÍMA, K. O právu ústavním. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 
2012, v kapitole „Tzv. Krizová ústava a lidská práva“, s. 131 a násl.
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zejména výkonného (exekutivního charakteru), jako jsou Evropská rada (ve slo-
žení premiérů členských států), Rada EU (což je více liniový orgán reprezentace 
vládních či rezortních zájmů členských států) a zejména pak Evropská komise, 
jako centrum administrativní a výkonné moci Evropské unie.99 Do struktury 
orgánů je třeba též zařadit Evropský parlament konzultačně diskuzního politic-
kého charakteru, se zcela omezenou legislativní funkcí, avšak s podílem na de-
kretální činnosti Evropské unie (v předchozím uvedených výkonných orgánů). 
Soudní dvůr Evropské unie je zejména s ohledem na charakter jeho přímých 
žalob skutečně vrcholným soudem systému EU, což umožňuje považovat tento 
soud jako “nejvyšší soud” systémů, který představuje federativní prvky.100 Když 
tedy odmyslíme zvláštní a tedy více méně „ústavní“ postavení Soudního dvora, 
pak převažující charakter orgánů Evropské unie, a to jako orgánů výkonných 
a nařizovacích, a především stálá její „vláda“ v podobě Evropské komise, je 
systém potenciálně schopný reagovat okamžitě a tím rozhodovat o rychlých a 
efektivních opatřeních.

4.2 Pravomoci Evropské unie v krizových stavech (koncept rozdělení 
působnosti v realizační akci)

Problematika řešení krizových stavů je vždy náročnou prověrkou jak poten-
ciální přípravy státní správy a veškerých státních zařízení a pomocných struktur 
(v České republice zejména tzv. Integrovaného záchranného systému),101 tak  
i okamžitého nástupu k řešení krize. Není nijak nelogické, že většinou krizo-
vá situace přijde nenadále, eskaluje, akceleruje, což nutně překvapí jak státní 
správu tak i obyvatelstvo. A právě občané (a podnikatelé) požadují okamžitou 
pomoc, zásah, je nutné rozhodovací administrativní struktury nejen uvést do 
provozu, ale i odpovědět občanům, zabránit panice, aktivizovat humanitární 
pomoc nejen záchranného charakteru. V uvedeném smyslu veškeré (tři) zde 

99 Srov. K tomu autor blíže in: KLÍMA, K. Ústavní právo srovnávací. Praha: Metropolitan Uni-
versity Prague Press, Wolters Kluwer, ČR, 2020, v kapitole „Možné přístupy k formě vlády  
v Evropské unii“, s. 188 a násl.

100 Viz in: Ústavní právo srovnávací ........., tamtéž, s. 189 a násl.
101 Věnovat se odborně řešení krizových situcí v evrospkém rámci lze časově datovat právě nárůstu 

nebezpečí teorismu po známých událostech v New Yorku v roce 2001, odkazujeme zde mo-
nografii: BLAHOŽ, J. BALAŠ, V., MRÁZEK. J., VEČEŘ, J. et al. Democracy and issues of legal 
policy in fighting teorrorism: a comparison. Praha Wolters Kluwer, Česká republika, 2009.
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posuzované i namnoze trvající krize překvapily svojí okamžitostí (zejména vá-
lečná agrese Ruské federace a následný exodus civilního obyvatelstva Ukrajiny), 
jinou zákeřnost pak představovala pandemie Covidu svojí akcelerací virového 
útoku potenciálně i reaálně způsobujícího úmrtí fyzických osob (až genocid-
ního charakteru). Svým “masovým” atakem mimoevropského obyvatelstva na 
evropský kontinent a přímo na území Evropské unie přes volný mořský prostor 
(organizovaný i zcela zoufalý exodus národů Afriky a Asie do Evropy po roce 
2015) se válečné a vůbec lidsko existenční problémy z Asie a Afriky přelévaly 
na evropský kontinent.

Na základě výše uvedeného se tedy naskýtá otázka, zda-li systém Evrop-
ské unie, jeho smluvní základ, zejména pak smluvní základ tzv. Schengenské-
ho prostoru, smluvně nastavené rozdělení pravomocí, ale hlavně celý výkonný  
a administrativní aparát Evropské unie, je nastaven tak, aby byl schopen rea-
govat okamžitě, efektivně a zejména s lidsko záchranným a ochranným cílem 
(humanitárně). Je třeba v té souvislosti i připomenout, že doba, kdy se Evropská 
unie dopracovala k platnému a nyní i závaznému systému modelu “rozdělení 
působnosti” mezi Unií a členskými státy, tedy období před prosincem roku 2009, 
nemohla vyvolávat potřebu, aby se Unie zabývala globalistikou povahy huma-
nitárního práva. Tedy zejména vnějším lidským náporem na prostor EU, ale 
také zdravotním ohrožením životů jejích občanů, atd. Je tak zcela spravedlivé 
konstatovat, že výsledný koncept tzv. Lisabonské smlouvy prostě není zásadně 
postaven na “krizové stavy”. Ale současně je také zřetelné, že charakter nadstátní 
moci, svojí povahou výsostně exekutivního charakteru, současně s mnoha ko-
ordinačními propojením vertikálního administrativního aparátu jistě dovoluje 
aktivizaci a i potenciálně efektivní užití realizačních prostředků a nástrojů, jak 
ukazuje třeba mnohaletá propracovaná spolupráce orgánů Evropské unie bez-
pečnostního zaměření a adekvátních orgánů v jednotlivých členských státech.

Nejprve tedy k tomuto problému z hlediska smluvního základu de lege lata. 
Při rozboru zejména Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU) lze 
najít “opěrné body”, tedy určitá kompetenční východiska pro akce výkonné-
ho aparátu EU. Především v rámci pravomocí založených ve sféře pravomo-
cí tzv. sdílených, lze z článku 4 SFEU vyčíst, že jednou z oblastí této sféry je  
i řešení “společných otázek bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví”.102 K tomu 
102 K tomu blíže In JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo Evropské unie . Praha : LEGES, 2014, A. Syková 

v kapitole „Schengenský prostor jako součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva“, s. 299  
a následující.
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lze jistě připojit následné konstatování v tom smyslu, že Unie má «pravomoc 
vyvíjet činnost a provádět společnou politiku v oblasti rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci”, přitom text ještě dodává, že “výkon této pravomoci 
nesmí členským států bránit ve výkonu jejich pravomocí”.103 Pro naše východis-
ka je taktéž kompetenční orientace obsažená ve článku 79 SFEU, podle něhož 
Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je “ve všech eta-
pách zajistit účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro státní 
příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající v členských státech”. 104 Takže, 
určité smluvní východisko bychom mohli takto notifikovat jako relevantní pro 
legitimovanost výkonného aparátu Evropské unie k případným emergentním 
opatřením. Úvaha tak může pouze být považována za “podpůrnou”, což určitě 
neřeší legitimovanost ke konkretizaci (potenciálně účinných) opatření výkonné 
moci Evropské unie.

4.3 Zkušenosti administrativy Evropské unie, které předcházely 
akceleraci současných krizí

Nástup tohto století začal pro další vývoj nejen Evropy, ale i bezpečnostní 
situaci na celém světě, jak známo, teoristickými událostmi v New Yorku v roce 
2001. I samotné evropské území bylo následně postupně atakováno zejména 
expanzí asijské islámské diverze, jež využívala především v Západní Evropě lo-
kalizované (zejména ve Francii, Belgii, Angli i ve Spolkové republice Německo) 
islámské občanské i náboženské diaspory, na což musely koordinované bezpeč-
nostní složky EU (zejména Europol, a další agentury) preventivně i následně 
reagovat.105 Otázka jak byl k řešení nových krizových situací, včetně inverze  
a akcelerace hrubých útoků nejen na bezpečnost a pořádek, ale hlavně na životy 

103 Srov. k tomu čl. 4 odst. 4 SFEU, komentář In KLÍMA,K. a kol. Evropské právo. Plzeň : Aleš Če-
něk, 2011, R. Zbíral v kapitole „Rozdělení kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy“, 
s. 225 a násl.

104 Podle uvedeného článku také Unie musí předcházet nedovolenému přistěhovalectví, obchodu  
s lidmi, jakož i posílení boje proti těmto činnostem. Kontext s problematikou azylového charak-
teru je v tom smyslu zřejmý. Viz k tomu i naše kolektivní monografie KLÍMA, K. a kol. Azylové 
právo v evropském kontextu. Metropolitan University Prague Press, 2017, zejména pak kapi-
tola J. Abrháma „Některé aspekty migračních toků v Evropě“, s. 35 a následující.

105 K tomu blíže taktéž in Democracy and issues of legal policy ....., tamtéž, s. 149 a násl.
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občanů, připraven smluvní základ «předlisabonské” verze i činnosti výkonného 
aparátu Evropské unie (?).

Předlisabonský smluvní systém měl s ohledem na teprve asi patnáctiletou 
realitu Evropské unie velmi omezené kompetence, záměry, ale i nedostatek 
reálných impulsů k úpravě preventivních i efektivních řešení potenciálních  
krizí.106 Smluvní základ EU tehdy předpokládal v zásadě 3 oblasti preventivních 
opatření či možných zásahů v krizových situacích: 1. v souvislosti s ochranou 
přírody a riziky ekologickými,107 2. v souvislosti s ochranou zdraví, v prevenci 
nemocí a jiných nebezpečí pro zdraví a ohrožení lidských životů, včetně zdra-
votní a hygienické ochrany spotřebitele,108 a 3. v souvislosti s riziky a krizemi 
politického charakteru, což se projevilo ve společných politikách ve věci víz, 
azylu, dosavadní imigrace, a vše pak v kontextu vnitřního volného pohybu osob 
v rámci Schengenského prostoru.109 Z hlediska jakési všeobecné akce Evropské 
unie při prevenci nebo i řešení problémů se takto předpokládalo, že Rada EU 
může (na návrh Evropské komise) zajistit “finanční asistenci vůči státu, jehož se 
vážné těžkosti týkají”. Smlouvy tak v té době více méně nepředpokládaly “pří-
mé řešení”, čili nadstátní rozhodování charakteru přímé realizace. Připomeňme 
také, že jistá euforická atmosféra tehdejší doby vrcholila pokusem projednat 
a schválit “Smlouvu o Ústavě pro Evropuů, což ukončil referendární knock-

-out, který tomuto etatistickému záměru uštědřila rereferenda v Nizozemí a ve 
Francii v roce 2005. Takže, politická atmosféra v Evropské unii byla zaměřena 
na řešení variant smluvní budoucnosti Evropské unie, a nikoliv na krizové stavy.

106 K tomu viz S. Perez, Annuaire ........, studie: La gestion administrative des risques dans les Com-
munautés Européennes., s. 324 a násl.

107 V této souvislosti se zejména pozornost orgánů soustřeďovala na kontrolu tzv. nukleární bez-
pečnosti, samozřejmě nejen na trvající syndrom tzv. černobylské katastrofy, ale i tehdejší na-
prosté orientace především SRN a Francie na energetické zdroje tohto druhu. K tomu blíže 
S.Perez, tamtéž, s. 324.

108 V dané reálné situaci počátku století se jako nejaktuálnější pozornost jevila problematika šíření 
nemoci HIV, ale také tzv. nemoci šílených krav, včetně nezbytných centrálních zákazů vývozu 
masa, tedy blokace volného pohybu zboží, ale také tzv. kontaminace spotřebitelských výrobků 
alimentačního charakteru. K tom S. Perez blíže in: Annuaire ......, La gestion administrative ......., 
s. 339.

109 K tomu blíže P. Klíma v kapitole „Řízená relokace migrantů v rámci Evropské unie aneb  
soudní reflexe žalob Slovenska a Maďarska na systém tzv. uprchlických kvót“. In Azylové právo 
v evropském kontextu ........ , tamtéž s. 98 a násl.
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4.4 Reagence Evropské unie na exilový exodus I. (asijsko-africká krize)

Nápor uprchlíků směřoval v uplynulém desetiletí do Evropy zejména dvě-
ma směry, a sice způsobem “mořským”, tedy přetíženými plavidly přes moře 
Středozemní s bezprostředním atakem na italské ostrovy a pevninu. Druhý 
směrový exodus byl vyvolán zejména válečnými konflikty v Sýrii, Afganistanu  
a Iráku, a byl “veden” organizovanými skupinami zejména přes turecké území 
na řecké ostrovy v Egejském a Středozemním moři. Je třeba podotknout, že 
organizátoři (zprostředkovatelé a zosnovatelé) tohto exodus zneužili v obou 
případech v souvislosti se vstupem na území Evropské unie (zejména italské  
a řecké) mezinárodně právní charakter “otevřeného moře”. Masový, mnoho-
četný a zoufalými plavbami přetížených plavidel provázený exodus vyvolával 
nutností záchranných akcí pobřežní stráže členských států EU (především ital-
ských), a tudíž i “zajištění” vstupu na jejich území (a tím i území EU). Ve dru-
hém případě pak uprchlíci využili průchodnost území “nečlenů” EU (Severní 
Makedonie, Srbska), a s cílem dosažení Západní Evropy, potažmo zemí skandi-
návských, pak masově atakovali hranice Maďarska, Rakouska a Bavorska.

V souvislosti s pojednáním o uvedené krizové situaci vnějšího uprchlického 
ataku na území Evropské unie je třeba určitě doplnit tu skutečnost, že v té době 
Evropská unie a jednotlivé členské stáy řešila jedno vážné a reálné nebezpečí.110 
Tím se stala a doslova explodovala teroristická činnost sebevražedného cha-
rakteru vyvolaná zejména akcelerací tehdejšího tzv. Islámského státu a akce-
mi islámských teroristických aktérů (výbuchy a následné lidské oběti zejména 
Bruselu a Paříži). Byla takto aktivizována bezpečnostní a koordinační struktu-
ra Evropské unie s určitými úspěšnými zásahy na základě vnitřní mezistátní 
spolupráce bezpečnostních orgánů států Unie.

Pokud se pokusíme hodnotit reagenci exekutivní struktury Evropské unie 
na humanitární a nezastavitelný exodus ze severoafrického a západo-asijského 
směru, je třeba především konstatovat, že hlavní nápor uprchlíků nesly dva stá-
ty – Itálie a Řecko. Při hraničním zablokování rakousko - italské hranice se tak 
nápor uprchlíků z Východu “valil” přes balkánské země-nečleny EU především 
na Maďarsko, které rezolutně svoji hranici technicko-organizačně zablokovalo  
a častečně tak příliv ubrzdilo či utlumilo.111 Dohodnutá pravidla o tom, že 
110 K tomu blíže I. Palúš v kapitole „Právo na azyl - migrácia – verejná správa (vybrané problémy 

Slovenskej republiky)“, in: Azylové právo v evropském kontextu ........ , tamtéž, s. 69 a násl.
111 Je třeba v této situaci znovu konstatovat, že politicky velmi neblahou roli sehrála tehdy v roce 
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azylový a vyhošťovací režim je záležitostí státu, do kterého uprchlík, respektive 
rodina, vnikly jako do prvního v EU, se nedařilo vzhledem k masovému náporu 
státům zvládat. Politicko-exekutivní struktury EU tehdy reagovala dvěma smě-
ry, do kterých byly v zásadě “dotlačeny” zoufalými žádostmi především dvou 
dotčených států. A sice dotační materiální pomocí ke zvládání náporu uprchlí-
ků a humanitární pomoci pro italské přístavy a řecké ostrovy. Druhou zásadní 

“akcí” Evropské unie bylo rozhodnutí Rady EU (ve složení ministrů vnitra) o po-
četním rozdělování, respektive závaznému přidělování určitých počtů uprchlíků 
jednotlivým zemím EU.112 Toto opatření se sice částečně v některých aspektech 
realizovalo, ale vzhledem k odporu některých členských států k němu určité 
státy nepřistoupily.113 Zde je třeba z pozice ústavněprávní konstatovat, že jeden 
z podstatných excesů tohto rozhodnutí Rady EU bylo nejen překročení pravo-
mocí tohto orgánu (pod kritériem konceptu rozdělení pravomocí v Evropské 
unii). Ale, ustálený ústavněprávní koncept lidské svobody se týkající, garantuje 
člověku, že sám volí místo svého pobytu, a nesmí mu tudíž být „vnucováno“.  
A to se nepochybně týká i uprchlíků, kteří namnoze směřovali za příbuznými,  
a tedy do určitého státu EU (a třeba do České republiky zrovna nechtěli).

4.5 Covidový a post-covidový “syndrom” v Evropě a reagence 
Evropské unie na akce veřejné správy členských států

Nejprve epidemie prvního ataku Covidu se, jak známo, šířila jako virová 
nákaza ze severní Itílie od podzimu 2019, posléze jako pandemická katastro-
fa zasáhla plošným způsobem jednotlivé státy Evropy a zřejmě i většinu států 

2015 kancléřka SRN A. Merkelová, která uprchlíky „do Evropy pozvala“, čímž podpořila již 
tehdy známé snažení většiny uprchlíků dostat se právě za příbuznými do SRN, respektive dále 
do severských států Evropy.

112 Odkazujeme zde především na žalobu Slovenské republiky a Maďarska, kterou adresovaly So-
udnímu dvoru Evropské unie. A i když tento Soud žalobu posléze zamítl, naše odborné sta-
novisko trvale zdůrazňuje, že v případě tohto rozhodnutí Rady EU šlo nepochybně o zásadní 
porušení Lisabonské smlouvy (absence věcné kompetence EU), nehledě na to, že se jednalo  
o politické zneužití Rady EU (ve složení ministrů vnitra). Tento orgán takto mohl rozhodovat 
i většinovým rozhodnutím a tím také mohl přehlasovat „odpůrce“ (což se ostatně ve vztahu  
k České republice, Slovensku a Maďarsku stalo).

113 Srov. k tomu T. Pezl, in: Poznámky k aktuálnímu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve 
věci přerozdělení uprchlíků, v kolektivní monografii Azylové právo v evropském kontextu ..... ,  
tamtéž s. 112 a násl.
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především “civilizovaného světa”.114 Jednotlivé státy Evropské unie (a Evropy 
celé) reagovaly zcela různorodým způsobem v rámci tzv. nouzových stavů, kdy 
se rozšiřují pravomoci orgánů vládních a dalších orgánů veřejné správy. Urči-
tým obdobným řešením, ke kterému země přistupovaly bylo i uzavírání hra-
nic z hlediska vstupu a výstupu, jakož i vnitřní různé typy omezování pohybu 
obyvatelstva, včetně zákazů vycházení.115 Je třeba tak konstatovat, že vzhledem 
k několikavlnové akceleraci Covidu, a v několika mutačních verzích, zůstáva-
lo těžiště anticovidového řešení na orgánech státní správy jednotlivých států. 
Nejkritičtější dopad Covidu totiž směřoval na kapacity lékařské péče, zejména 
nemocniční. Různorodá blokace společenského života, výroby, i obchodu sa-
mozřejmě přinášela obrovské materiální ztráty. Z ústavněprávního hlediska je 
dnes již dovoditelná celá řada argumentů o zoufalosti i svévoli zákazové činnos-
ti vládních struktur států Evropské unie (ale i jiných a jinde na světě), což není 
předmětem řešení tohto článku.

Administrativa Evropské únie byla lidskou i plošnou agresivitou epidemie, 
jakož i jejím nezastavitelným virovým původem, přirozeně zaskočena stejně 
jako napadené členské státy. A jako celoevropská otázka nastoupil výzkum 
vakcíny. A v tom smyslu samozřejmě členské státy Evropské unie důvodně 
očekávaly managersko-organizační akci orgánů EU. Shodou okolností spíše 
negativních bylo, že prioritu ve vývoji vakcíny aktivně získaly firmy americké  
a Evropská unie se tak do zančné míry stala obchodně “závislou” a spíše po-
stupu vývoje vakcín “přihlížející”. Tak až na počátku roku 2021 se rozeběhlo  
a postupně se celý rok uskutečňovalo očkování poté, kdy zejména první (mimo-
evropské) vakcíny byly odsouhlaseny příslušnou agenturou EU. Zůstává však 
otevřenou otázkou nutnost poměrně dlouhodobého administrativního řešení 
medikamentózní registrace tehdy samozřejmě nových vakcín.116 Pokud tedy lze 

114 To souvisí zejména se skutečností, že vyspělé státy byly schopny tento virový exodus i roz-
sah postižení vlastního obyvatelstva monitorovat, registrovat a zejména organizačně zajistit 
lékařskou péči v rozsáhlých územních, mnohdy i izolovaných terénech země.

115 I vědecká fronta již od druhé poloviny roku 2020 začala reagovat kritickými články proti 
účelové reagenci orgánů státní správy a s tím spjatým i zásadním atakováním ústavních práv  
a svobod jak osob fyzických tak i právnických (zejména výrobních či obchodních firem a jed-
notlivých podnikatelů), k tomu trefně například J. Odehnalová v příspěvku „Proměny české 
ústavnosti v době kovidové“, jakož i M. Forejtová v příspěvku „Ústavnost omezování svobody 
pohybu v kontextu pandemie COVID-19“, obojí v publikaci FISCHEROVÁ, I., FOREJTOVÁ, 
M., KLÍMA, P., KRAMÁŘ, K., (eds.) Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Metropolitan Uni-
versity Prague Press. Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 87 a násl, respektive s. 165 a násl.

116 Lze takto časově lokalizovat toto období jako téměř půlroční, tedy sledovatelné ve druhé polo-
vině roku 2020.
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shrnout možnost a realitu působení administrativy EU, pak se zřejmě mohla 
soustřeďovat zejména na průběžnou a efektivní finanční a materiální pomoc 
jednotlivým členským státům EU.

4.6 Krizové konsekvence válečné agrese Ruské federace a následného 
exodu ukrajinského obyvatelstva, jakož i problém kumulace 
souběžných efektů dvou krizových situací

Agrese Ruské federace na konci února 2022 vyvolala masový exodus ukra-
jinského obyvatelstva, a to v podstatě stejným směrem jako předchozích nejmé-
ně patnáct let postupoval (i vítaný a organizovaný) příchod ukrajinských pra-
covních sil do států nejbližších Ukrajině, a sice do Polska, Slovenska a potažmo 
i České republiky. Zejména tyto tři státy (a také Maďarsko) okamžitě reagovaly 
otevřenou spontaneitou humanitární pomoci statisícům uprchlíků, včetně na-
bídky pracovních míst (dosud volných, jakož i těch, které opustili ukrajinští 
mužští vojenští povolanci). Opatření především dotčených členských států EU 
tak kombinuje organizační opatření humanitárního charakteru se sociálně pra-
covními opatřeními, s dopadem na zdravotní systém, školské systémy, pojiště-
ním, atd. Nastupuje také efektivita vlastního azylového práva,117 účelově velmi 
vstřícného vůči uprchlíkům, masovým poskytováním pobytových víz.118

Jak se ale pokusit definovat (alespoň naznačit) vztah systému Evropské unie 
k problému řečené agrese. Je samozřejmé, že i když se nejedná o přímé napa-
dení členského státu EU, je již delší dobu Evropská unie angažována v řadě me-
zinárodněprávních politických, diplomatických, hospodářských a obchodních 
opatřeních, zejména pak charakteru různorodých restrikcí (embarg především). 
K tomu ji jistě opravňuje její mezinárodně právní subjektivita jako legitimní 
právnické osoby coby uznávaného subjektu mezinárodního práva veřejného. 
Vzhledem k tomu, že zásadní ekonomický dopad mají především embarga typu 
ekonomicko-obchodního (zákaz vývozu určitého zboží nebo i jakéhokoliv), je 
otázkou, do jaké míry tu přijmout následný efekt, který tato opatření mají, a to 

117 Ústavní úpravě azylu v České republice srov. (zde) autor tohto článku, in: Azylové právo  
v evropském kontextu ..... , tamtéž s. 120 a násl.

118 Hodnotit akce členských států souvisejících s vojenskou pomocí Ukrajině, s koordinací jejich 
postupu jako členů NATO, včetně posilování vlastní obranné bezpečnosti, není předmětem 
tohto článku.
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především v dopadu na hospodářské ztráty v jednotlivých výrobních a obchod-
ních odvětvích členských států a ve smluvních vztazích jejich podniků.

*

*         *

Závěrem: Předběžný audit rozhodování, respektive chování exekutivy 
Evropské unie de lege lata a de lege ferenda zejména v aktuálních krizových 
situacích

Celková výjimečnost a zejména extrémní nebezpečnost všech tří krizových 
situací je spojována s jejich dopadem na lidské životy, a to masovým způsobem 
a plošně. Dopadá tak apriorně na rozhodovací schopnosti zejména vlastních 
orgánů státní správy jednotlivých států a je tak do značné míry také závislá na 
schopnosti politické shody a kompromisu politických struktur v jednotlivých 
státech.

Jaká může být, a být očekávána, a také připravena, koncipována úloha ro-
zhodovacích článků administrativy EU? Nepochybně i na této “vysoké” úrovni 
záleží zejména na schopnosti politického konsensu v orgánech klíčových (jako 
jsou Evropská rada, Rada EU a především v Evropské komisi). Extrémní a ne-
očekávané situace totiž vyžadují nejen rychlé jednání, ale také rychlý postup  
k vyhledání efektivního opatření. Smluvní systém Evropské unie je svým cha-
rakterem “vládnutí” založeného na organizačně operativní výkonné moci  
(s některými prvky parlamentarismu). Pokud je velmi iluzorní najít pro nena-
dálé krizové situace globálního typu podněty pro změnu či zdokonalení Lisa-
bonského smluvního základu, a zejména pak vybavení Unijní institucionální 
moci efektivními organizačně-koordinačními pravomocemi, které byly jakousi 
evropskou “krizovou ústavou”, pak záleží především na stálém výkonném or-
gánu Evropské unie – Evropské komisi, jaká připraví základní (technologická) 
administrativní opatření pro uvedenou rychlou reagenci, okamžitě použitelnou 
a tak i efektivní.

I tak vyjděme ze zkušenosti ústavněprávního charakteru, podle níž krizo-
vé stavy vyžadují jistou “krizovou ústavu”. Čili, organizačně operativní status, 
který by byl schopen vybavit unijní administrativu takovými prostředky, aby 
mohla efektivně a okamžitě reagovat a smysluplně koordinovat, podporovat  
i přímo řešit. Samozřejmě, při zachování veškerého respektu k nominální su-
verenitě členských států Evropské unie. Jestli by si to vyžadovalo přípravu nové, 
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tedy pro řešení krizových stavů obsahově zaměřené “unijní” smlouvy, je otáz-
kou. Ale, jakékoliv normativní opatření musí být každopádně podpořeno a ak-
ceptováno politicko rozhodovací “jednomyslností”, a tedy konsensem členský-
mi státy.
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II. ČASŤ

ÚSTAVNÉ A SYSTÉMOVÉ SÚVISLOSTI  
KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

ÚVOD

Impulzom celého výskumného projektu, ktorého je táto monografia vý-
sledkom, bola pandémia ochorenia COVID-19, ktorá udrela náhle a so silnou 
intenzitou. Od verejnej moci sa prirodzene čakali rýchle a účinné reakcie, kto-
ré by pomohli eliminovať, resp. zmierňovať škodlivé následky pandémie, ale 
tiež predchádzať ďalším škodám na životoch, zdraví či ekonomike. Odrazu sa 
ukázalo, že je nutné tvoriť množstvo nových pravidiel, na ktorých tvorbu ani len 
nejestvovali odskúšané schémy z minulosti, ktoré by mohli slúžiť ako referen-
cia. Procesy sa diali najmä v prvých fázach koronakrízy do veľkej miery živelne, 
silno prítomný v nich bol aspekt improvizácie a, naopak, významne absentova-
la pokojná reflexia. Po prvotnom šoku sa pozvoľna rozbehla kritická diskusia 
v akademickom prostredí, k slovu sa dostával nielen zákonodarca, ale postupne 
aj Ústavný súd. V súčasnosti je k dispozícii už dosť „výskumného materiálu“, 
ktorý sa dá analyzovať v rámci problematiky, ktorej spoločným menovateľom 
sú ústavné a systémové súvislosti krízových situácií.

Úplne zásadnou témou ústavného a systémového významu sa stala otázka 
normotvorby, a to špeciálne pokiaľ ide o tvorbu pandemických právnych pravi-
diel. V rôznych fázach pandémie sme sa stretávali s veľkým množstvom opatre-
ní Úradu verejného zdravotníctva, ktoré tiež prechádzali premenami v priebehu 
času. Kľúčovou otázkou nie je iba tvorba, ale predovšetkým kontrola tvorby 
právnych pravidiel v kríze. Imperatív právneho štátu velí aj v kríze regulovať 
spoločnosť pravidlami, ktorých tvorbu možno efektívne kontrolovať. V krízo-
vej situácii je osobitne dôležité dbať o zachovanie dôvery spoločnosti v právo.

Prvé dve kapitoly tejto časti kladú osobitný dôraz na možnosti prieskumu 
pravidiel tvorených výkonnou mocou v čase krízy, a  to buď v prostredí vše-
obecného správneho súdnictva, alebo ústavného súdnictva. Prinášajú tiež za-
myslenie nad efektívnym a priamym prístupom človeka a občana k spravodli-
vosti, pokiaľ ide o tzv. hybridné (zmiešané) správne akty a taktiež normatívne 
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správne akty. Tento problém sa stal nosnou témou najmä v období pandémie 
COVID-19, kedy bola sťažená možnosť obrátiť sa s efektívnou správnou žalo-
bou na správne súdy. V tomto smere druhá kapitola prináša aj prvky kompará-
cie uvedenej problematiky s Českou republikou.

Boj s pandémiou ochorenia COVID-19 je od začiatku spätý s hľadaním 
rovnováhy medzi základnými právami a slobodami na jednej strane a demo-
kratickým rozhodovaním pri ukladaní účinných opatrení na strane druhej. Zo-
stávajúc stále v tematike normotvorby sa práve na tento aspekt problematiky 
sústredí tretia kapitola. Núdzový stav priniesol posilnenie právomoci vlády 
a iných výkonných orgánov, čo pri nečinnosti parlamentu prispelo k vytvore-
niu „paralelného právneho poriadku“. Vzhľadom na to, že pandémia sa dotýka 
všetkých, práve parlament má byť tým miestom, kde majú byť robené podstatné 
rozhodnutia, ktoré zodpovedajú demokratickej legitimite.

Mimoriadne citlivú časť normotvorby v krízovej situácii predstavuje ústavo-
darný proces. Tento proces sám osebe je aj v štandardných pomeroch pre každý 
ústavný poriadok kritickou procedúrou. Umožňuje totiž formálnym postupom 
modifikovať ústavný systém tak, aby sa v ňom zohľadnili potreby spoločnosti. 
Štvrtá kapitola sa zaoberá špecifikami ústavodarného procesu v krízových situ-
áciách. Najskôr sa v nej analyzujú alternatívy, ktoré sú pre ústavodarný proces 
v krízových situáciách predstaviteľné. Následne sa pozornosť obracia na situáciu 
v Slovenskej republike. Kritickému hodnoteniu je podrobená tak ústavná úpra-
va, ako aj doterajšia ústavodarná prax v krízových situáciách. Kapitola prináša 
tiež návrhy de constitutione ferenda.

Špecifickou otázkou ústavného a systémového významu bolo predlžovanie 
núdzového stavu v pandemickom roku 2020. Na tento problém sa zameriava 
piata kapitola tejto časti. Je pokusom o obhajobu názoru, podľa ktorého ak vláda 
dokáže prijať účinné opatrenia na zabránenie šírenia smrteľnej vysoko nákaz-
livej choroby iba v núdzovom stave, potom je legitímne, aby takýto stav vyhlá-
sila a v prípade potreby aj predlžovala či obnovovala. Kapitola ponúka tézu, že 
takýto postup bol legitímny aj v čase, keď platila právna úprava, ktorá inštitút 
predlžovania núdzového stavu nepoznala.

Druhú časť monografie uzatvára šiesta kapitola venovaná skúmaniu vplyvu 
krízových situácií na vývoj princípov demokratického a právneho štátu. Krízo-
vé situácie prinášajú do chodu štátu neočakávané výzvy. Aj keď vznik takých-
to situácií so sebou zákonite prináša narušenie bežného fungovania ústavných 
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orgánov, je potrebné chod štátu zabezpečiť tak, aby sa zásahy do práv jednot-
livcov minimalizovali. Nemenenej dôležité je dbať pritom na ochranu najdôle-
žitejších spoločenských hodnôt zhmotnených v ústavných princípoch. Šiesta 
kapitola prináša rozbor vybraných rozhodnutí Ústavného súdu s dôrazom na 
ochranu princípov demokratického a právneho štátu.
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1. KAPITOLA

TVORBA PRÁVA NA SLOVENSKU POČAS PANDÉMIE

Náchylnosť moderných spoločností na krízy je normálny jav. Tak je aj nor-
málne, že moderná spoločnosť je závislá na vedecko-technickom poznaní a na 
tom, že primát pri zvládnutí kríz je na výkonnej moci. Kríza nie je mimoprávna 
výnimka (exceptionalita), ale právom regulovateľná každodennosť (normali-
ta).119 Tak tomu musí byť v každom právnom a demokratickom štáte, ktorým 
je i Slovenská republika. Štát pravidlami reguluje nielen stav bezkrízový, ale aj 
stav krízový. Pri jednom či druhom zasahuje do základných práv a stále platí, 
že do základných práv môže zasahovať len primerane podmienkam, hoci aj 
meniacim sa tak, ako je to v stave dlhodobej, no stále sa meniacej pandémie. 
Treba si položiť otázku, či doterajší boj s pandémiu na Slovensku bol spoločným 
projektom občanov, v ktorom bol štát len akýmsi moderátorom tvorby pravi-
diel a ich vynútenia a či tieto pravidlá boli výsledkom slobodného rozhodnutia 
spoločenstva občanov.120 

Veda ústavného práva musí odrážať normatívne podmienky nielen norma-
lity, ale aj dynamiky krízy. Krízu možno zvládať, či už administratívne zákonne, 
alebo demokraticky legitímne. Úlohou práva v krízovej dobe nie je len prika-
zovať, zakazovať alebo obmedzovať. Aj v kríze sa má posilňovať presvedčenie 
spoločenstva o demokratickom a právnom štáte, a to aj efektívnym nastavením 
súdneho prieskumu krízových opatrení. Otázkou je, či sa to v Slovenskej re-
publike v pandemickom stave podarilo a či z toho stavu naša spoločnosť vyšla 
posilnená a ako tak zjednotená v základných otázkach prekonávania kríz. Ak je 
tomu tak, pohľad späť je zbytočný. Ak tomu tak nie je, pohľad späť a ponaučenie 
sa javí ako nevyhnutné. Ďalšia kríza nepochybne príde.

1.1 Objav úradných opatrení 

Základom regulácie nášho každodenného života sa už na jar 2020 stali a viac 
ako dva roky boli do krízy nepoznané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. 

119 KERSTEN, J., RIXEN, S. Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise. München : C. H. Beck, 2021, 
s. 14.

120 MÖLLERS, C. Freiheitsgrade. Elemente einer liberalen politischen Mechanik. Berlin : Suhrkamp, 
2021, s. 274.
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Nešlo ani o  zákony, ani o  nariadenie vlády, či vyhlášky ministerstiev alebo 
ústredných orgánov štátnej správy. Tak ich zákon nedefinoval. Základom tých-
to opatrení bol a stále je pomerne starý a takmer všeobsažný zákon o ochrane 
verejného zdravia v jeho znení do konca roka 2019. Ak by sme obdobu tohto 
zákona hľadali niekedy v 90. rokoch minulého storočia, asi by sme boli konfron-
tovaní s veľmi podobným predpisom.

V tomto zákone bolo možné na začiatku roka 2020 nájsť slovo pandémia len 
na jednom mieste, pri definícii pandémie v § 2 písm. q), podľa ktorého „pandé-
mia je rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohra-
ničenia v mieste, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území“. Pre 
doplnenie treba uviesť, že epidémiou je podľa § 2 písm. p) uvedeného zákona 

„výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti“. 
Výraz pandémia sa však v texte zákona v jeho znení na začiatku pandémie ďalej 
vôbec nevyskytoval. Výraz epidémia či epidemiologický možno identifikovať až 
na takmer 50 miestach tohto rozsiahleho zákona. Okrem toho sa v texte zákona 
na 177 miestach spomína opatrenie, no ani na jednom mieste sa nespomína 
správny či hybridný správny akt. Ani na jednom mieste nemožno v texte zákona 
nájsť slovo vyhláška, nariadenie či všeobecne záväzný právny predpis.

Zákon bol zrejme pripravený na krátkodobú a lokálnu epidémiu, no nie na 
spoločensky a ekonomicky kritickú pandémiu. Preto ani nepočítal s vyhláška-
mi či hybridnými správnymi aktami ako nástrojmi ako tak všeobecnej regu-
lácie. Nástrojom riadenia pandémie sa stali normy vhodné pre normálnu, pri 
niektorých chorobách každoročne sa opakujúcu epidémiu. Z hľadiska formy 
nešlo o na základe zákona vydávané všeobecne záväzné právne predpisy ani  
o hybridné správne akty, ale o bližšie zákonom čo do formy a možnosti súdnej 
kontroly nedefinované, no čo do obsahu možných zásahov široko koncipované 
opatrenia, či už Úradu verejného zdravotníctva, alebo regionálnych úradov ve-
rejného zdravotníctva pri ohrození zdravia podľa § 48 ods. 4 zákona o ochrane 
verejného zdravia a na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 zákona o ochrane 
verejného zdravia.

Výpočet možných opatrení bol už v čase začiatku pandémie rozsiahly. Mož-
no uviesť zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľ-
stvom, zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí, zákaz alebo obmedzenie 
prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb, mimoriad-
ny režim prevádzkovania kolektívnych zariadení, nútená izolácia osôb cho-
rých na prenosné ochorenie a nakoniec znova neobmedzene definované ďalšie 
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nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými možno zakázať 
alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. 
Zákon však vôbec tieto opatrenia nerozlišoval v nadväznosti na to, či ide o ohro-
zenie zdravia alebo potrebu predchádzania ochoreniam alebo či sa opatrenie 
nariaďuje v epidémii alebo v globálnej pandémii.

Okrem toho, že zákon o ochrane verejného zdravia opatrenia úradu neka-
tegorizoval ako všeobecne záväzný právny predpis, explicitne upravoval vzťah  
k správnemu poriadku. Podľa § 59 ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia 

„orgány verejného zdravotníctva v konaní o právach, právom chránených záuj-
moch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb postupujú podľa 
všeobecných predpisov o správnom konaní“.121 Úzko koncipovaná výnimka z po-
stupu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní122 sa na opatrenia podľa 
§ 48 ods. 4 a § 12 zákona o ochrane verejného zdravia nevzťahovala. I keby pan-
démie nebolo, bolo otázkou, aký charakter majú v systéme ukladania povinností 
opatrenia orgánov verejného zdravotníctva. V našom priestore však diskusia 
o práve v zásade vzniká až v súvislosti s jeho aplikáciou, nie v súvislosti s jeho 
tvorbou. Pandémia sa stala motorom úvah.

1.2 Pokus o definíciu úradných opatrení

Už prvá vlna pandémie viedla k obmedzeniu základných práv opatreniami 
Úradu verejného zdravotníctva a Ústavný súd sa stal prvými dverami, na ktoré 
zaklopali predovšetkým karanténou postihnutí, zo zahraničia sa vracajúci ob-
čania a prevádzky služieb postihnuté lockdownom. Už to, že prvými dverami 
bol Ústavný súd mal byť varovný signál o tom, či sito kontroly opatrení dovtedy 
nepoznaného Úradu verejného zdravotníctva, rovnako ako pri množstve iných 
zásahov do základných práv, nie je príliš riedke a či je správne, že o týchto zá-
sahoch má a môže rozhodovať len a iba Ústavný súd.

121 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
122 Podľa § 59 ods. 2 zákona o ochrane verejného zdravia sa všeobecné predpisy o správnom konaní 

nevzťahujú na a) schvaľovanie národných referenčných centier podľa § 8 ods. 2, b) vydávanie 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 15 a 16, c) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti 
na prácu podľa § 30e až 30g, d) uznanie choroby z povolania podľa § 31a a 31c, e) ukladanie 
opatrení podľa § 55.
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Základom odpovede Ústavného súdu123 na podané ústavné sťažnosti boli 
ustanovenia Správneho súdneho poriadku, konkrétne § 2 ods. 1 SSP, podľa kto-
rého „v správnom súdnictve poskytuje správny súd ochranu právam alebo právom 
chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy  
a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom, § 6 ods. 1 SSP, podľa 
ktorého „správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb 
zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej sprá-
vy a iných zásahov orgánov verejnej správy“, a § 177 ods. 1 SSP, podľa ktorého 
„správnou žalobou sa žalobca môže domáhať ochrany svojich subjektívnych práv 
proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy“.

Na základe týchto ustanovení Ústavný súd v konaniach o ústavných sťaž-
nostiach dospel k záveru, že opatrenie Úradu verejného zdravotníctva je správ-
nym aktom vydaným orgánom verejnej správy pri plnení jeho úloh, ktorý má 
charakter hybridného správneho aktu, resp. rozhodnutia svojho druhu, ktoré je 
preskúmateľné správnym súdom v rámci konania o správnej žalobe podľa tretej 
časti prvej hlavy Správneho súdneho poriadku.

Ústavný súd vedomý si použitia právnemu poriadku relatívne neznámeho 
pojmu bližšie rozviedol, že hybridný správny akt, teda individuálny právny akt  
s prvkami normatívneho právneho aktu, ktorý spočíva najmä vo všeobecne 
alebo abstraktne určenom okruhu adresátov, nemusí byť všeobecne legálne defi-
novaný ako procesná kategória. Postačuje, ak z normatívne ustanovených, kon-
krétnych oprávnení pre určitý orgán verejnej správy vo všeobecne záväznom 
právnom predpise vyplýva práve taká povaha výsledku použitia jeho právomoci 
(legálna kompetenčná, teda nie pojmová, resp. statusová definícia). Osobitne 
formulácia zákonných oprávnení na vydávanie opatrení podľa zákona o ochra-
ne verejného zdravia zakladá svojím obsahom záver o vydávaní opatrenia ako 
hybridného správneho aktu. Ide teda o akt vydaný na základe zákona, nie ako 
jeho vykonávací predpis, pritom však adresovaný neurčitému počtu osôb, obsa-
hujúci obmedzenia a povinnosti, vyplývajúce zo zákona, ktorý im bol v konkrét-
nej veci oznámený. Dominantný individuálny prvok je určený konkrétnosťou 
predmetu regulácie, ktorá sa netýka akejkoľvek (genericky určenej) pandemic-
kej situácie, ale konkrétnej pandémie, na ktorú opatrenie reaguje (na veci nič 
nemení, že riešenie konkrétnej situácie si môže atrahovať aj zákonná úprava).

123 Rozhodnutia z 24. septembra pod sp. zn. I. ÚS 437/2020 a IV. ÚS 466/2020 a 8 októbra 20210 
pod sp. zn II. ÚS 454/2020 a III. ÚS 386/2020.
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Čo je však podstatné Ústavný súd rozviedol, že aj napriek normatívnemu 
prvku opatrenie s povahou hybridného správneho aktu nie je výlučne právnou 
normou, a teda nemôže byť ani všeobecne záväzným právnym predpisom. Preto 
zákon o ochrane verejného zdravia ani neobsahuje osobitné splnomocňovacie 
(delegačné) ustanovenie na jeho vydanie, ktoré je nevyhnutné pri podzákon-
ných, všeobecne záväzných právnych predpisoch. Svoje oprávnenie na vyda-
nie opatrenia verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva vyvodil 
priamo z kompetenčných ustanovení. Nakoniec Ústavný súd uzavrel, že opat-
renie Úradu verejného zdravotníctva zodpovedá kategórii opatrenia podľa § 3  
ods. 1 písm. c) SSP, podľa ktorého opatrením orgánu verejnej správy správny 
akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorým sú 
alebo môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby  
a právnickej osoby priamo dotknuté.

Bolo viacero reakcií na tento právny názor Ústavného súdu.124 Nešlo však 
o objav niečoho správnym právom nepoznaného. Podobnými správnymi 
aktmi boli prvé prejavy pandémie regulované aj v iných právnych kultúrach, 
ktorým sa Ústavný súd chtiac či nechtiac priblížil a predovšetkým vytvoril 
priestor na realizáciu základného práva podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy tak, aby 
sa každý kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgá-
nu verejnej správy, mohol obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto 
rozhodnutia. Z právomoci súdu, ako inak správneho, nesmie byť vylúčené 
preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv a slobôd. O čo iné  
v protipandemických opatreniach ide.

1.3 Nič nové pod slnkom 

Hybridný správny akt nie je ničím iným ako opatrením všeobecnej povahy125 
tak, ako ho vo svojej definícií pozná § 35 nemeckého zákona o správnom konaní, 
podľa ktorého (i) správnym aktom nie je len každé opatrenie, rozhodnutie ale-
bo iná výsostná úprava, ktorú prijíma úrad na reguláciu konkrétneho prípadu 

124 KUKLIŠ, P. Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In Právny obzor. 
2021, roč. 104, č. 2, s. 141 - 154. KOŠIČIAROVÁ, S. Právna povaha hybridných správnych aktov. 
In Právny obzor. 2022, roč. 105, č. 1, s. 34 - 47.

125 Bližšie napríklad WANDSCHNEIDER, S. Die Allgemeinverfügung in Rechtsdogmatik und 
Rechtspraxis. Entwicklung eines atypischen Rechtsinstituts im Spannungsfeld zwischen Norm und 
Einzelakt. Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag. 2009.
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v oblasti verejného práva a ktorá je zameraná na bezprostredný právny účinok 
navonok, ale (ii) správnym aktom je aj opatrenie všeobecnej povahy, ktoré je 
podľa všeobecných znakov zamerané na okruh určitých alebo určiteľných osôb 
alebo ktoré sa týka verejnoprávnej vlastnosti určitej veci alebo jej používania 
verejnosťou.126 

Štát prijíma rôzne právne regulácie, ktoré pre ich adresátov – občanov s ich 
základnými právami a slobodami predstavujú záväzné právne následky. To pla-
tí pre rozhodnutia konkrétnych prípadov, ako aj pre právne normy. Rozlíšenie 
medzi správnym aktom ako prototypom rozhodnutia konkrétneho prípadu 
a právnou normou vyplýva z dvoch znakov: skutkového stavu, ktorý môže byť 
konkrétny alebo abstraktný a z adresátov právnej regulácie, ktorí môžu byť in-
dividuálni alebo generálni. Konkrétny skutkový stav s následkom individualizo-
vanej úpravy je typickým znakom správnych rozhodnutí. Abstraktný skutkový 
stav so všeobecnou úpravou je typickým znakom právnej normy. Konkrétny 
skutkový stav s následkom všeobecného vymedzenia adresátov je typickým 
znakom opatrenia všeobecnej povahy.127 A nielen jeho, ale aj ústavným súdom 
definovaného hybridného správneho aktu.

Inak povedané konkrétna pandemická situácia, konkrétny skutkový stav sa 
stal základom opatrení adresovaných, či už určitým, alebo určiteľným adresá-
tom. Preto z čisto argumentačného či teoretického hľadiska a jasného odlišo-
vania medzi právnymi normami a správnymi aktmi ani opatrenia Úradu verej-
ného zdravotníctva ničím iným ako správnym aktom, opatrením všeobecnej 
povahy, hybridným správnym aktom nemohli byť. Predovšetkým však celkom 
určite museli byť rozhodnutím v zmysle čl. 46 ods. 2 Ústavy.

Ústavný súd vo svojich rozhodnutiach nielenže teoreticky správne opatre-
nia úradov verejného zdravotníctva zadefinoval, no predovšetkým určil právnu 
cestu, konkrétne cestu správneho súdnictva ako nástroja ochrany základných 
práv. Aká iná cesta by bola v tomto prípade vhodná, keď opatrenia vychádzali 
z konkrétneho skutkového stavu a smerovali k rôznym určitým či určiteľným 
126 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) § 35 Begriff des Verwaltungsaktes. „Verwaltungsakt ist 

jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung 
eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswir-
kung nach außen gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach 
allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-
-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft.“

127 SCHOCH, F. Die Allgemeinverfügung (§35 Satz 2 VwVfG). In Juristische Ausbildung. 2012,  
č. 1, s. 26.
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adresátom. Veď konkrétny, možno aj regionálne podmienený skutkový stav vy-
žaduje konkrétnu, často aj skutkovú, no celkom určite nie abstraktnú kontrolu 
v systéme súladu hierarchicky usporiadaných právnych noriem. Predovšetkým, 
no asi len medzi riadkami (inak to asi ani nebolo možné), Ústavný súd naznačil, 
že pandémiu nie je na jej začiatku nevyhnutné zvládať demokraticky legitím-
ne (rozhodnutiami vlády, nebodaj parlamentu), ale odborne – administratívne 
správnymi rozhodnutiami, ktoré možno preskúmať v správnom súdnictve.

Sú však aj právne poriadky, a to zďaleka nielen ten slovenský, ktoré majú, 
či už historicky, alebo kultúrne prirodzenú tendenciu výsostné akty výkon-
nej moci, ktoré majú charakter opatrení všeobecnej povahy, bližšie z pohľadu 
správneho práva nekategorizovať. Preto ich zaraďujú do systému hierarchicky 
usporiadaných právnych noriem, ktoré môžu byť predmetom ústavnoprávneho 
prieskumu. Takým je nepochybne nám v niečom blízke Rakúsko. No na rozdiel 
od Slovenska sa Rakúsko s pandémiou COVIDU-19 už od jej začiatku vyporia-
dava osobitným, mnohokrát novelizovaným spolkovým zákonom o predbež-
ných opatreniach na zamedzenie šírenia COVIDU-19.128 Hoci zákon obsahu-
je pomerne podrobnú úpravu jednotlivých opatrení, ich konkrétna podoba je 
dotváraná vyhláškami (Verordnung) spolkového ministerstva pre sociálne veci, 
zdravotníctvo, starostlivosť a ochranu spotrebiteľa. Základný rozdiel oproti na-
šej úprave však spočíva v tom, že vyhlášky tohto ministerstva pre ich rozpor so 
zákonom, ako aj samotný zákon môžu byť napadnuté návrhom ktorejkoľvek 
priamo dotknutej osoby na rakúskom ústavnom súdnom dvore. To napríklad 
viedlo k takému rozhodnutiu, v ktorom bolo 14. júla 2020 na návrh troch ob-
chodných spoločností rozhodnuté o tom, že časti vyhlášky ministerstva ešte zo 
7. apríla 2020 boli protizákonné a ďalej ich nemožno používať.129

V  konečnom dôsledku je zrejmé, že ochrana zabezpečovaná rakúskym 
ústavným súdnym dvorom vo vzťahu k už neúčinným vyhláškam ministerstva 
zabezpečovala podobný stupeň kvality ochrany ako zabezpečoval český naj-
vyšší správny súd navrhovateľom proti opatreniam všeobecnej povahy českého 
ministerstva zdravotníctva na základe osobitného § 13 ods. 4 českého zákona  
č. 94/2021 Sb. o mimoriadnych opatreniach pri epidémií ochorenia COVID-19. 
Podľa tohto ustanovenia ak mimoriadne opatrenie stratilo platnosť v priebehu 

128 Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von  
COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz – COVID-19-MG).

129 Rozhodnutie zo 14. júla 2020 o návrhoch G 202/2020-20, V 408/2020-20; G 212/2020-15,  
V 414/2020-15; G 213/2020-15, V 415/2020-15.
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konania o jeho zrušenie, nebráni to ďalšiemu postupu v konaní a ak súd dospeje 
k záveru, že opatrenie všeobecnej povahy alebo jeho časti boli v rozpore so zá-
konom, alebo ten kto ho vydal prekročil medze svojej pôsobnosti a právomoci 
alebo opatrenie všeobecnej povahy nebolo vydané zákonom stanoveným spô-
sobom, vysloví v rozsudku tento záver.

V tejto súvislosti nemožno nespomenúť, že blízke právne kultúry pandémiu 
neregulovali len a takmer výlučne, či už opatreniami, alebo všeobecne záväzný-
mi predpismi orgánov výkonnej moci. Či už v Česku, alebo v Rakúsku sa pandé-
mia nezaobišla bez výraznej legislatívnej aktivity parlamentov spojenej s prijatím 
a novelizovaním osobitných COVID-19 zákonov. Tieto zákony nielenže jasne 
regulovali právotvornú činnosť orgánov výkonnej moci, ale aj, ako tomu bolo 
v Česku, vytvárali priestor i na následnú kontrolu týchto opatrení v prostredí 
správneho súdnictva. Podobne tomu bolo aj v Nemecku, kde sa prejavila snaha 
o čo najširšiu úpravu protipandemických opatrení prostredníctvom rozsiahlych 
novelizácií, ešte v roku 2000 prijatého osobitného zákona o ochrane pred infek-
ciami.130 Podnetom rozsiahlych novelizácií protipandemických zákonov v našom 
blízkom prostredí neboli súdne rozhodnutia, ale pandémia ako taká.

1.4 Reakcia zákonodarstva

Napriek zrejmej vízii Ústavného súdu o hybridných správnych aktoch ako 
správnymi súdmi preskúmateľných opatrení všeobecnej povahy, sa slovenský 
zákonodarca rozhodol regulovať stále trvajúcu pandémiu inou cestou – cestou 
do vyhlášok prezlečených opatrení úradov verejného zdravotníctva, no v inom 
ako v napríklad rakúskom prostredí umožňujúcom podanie návrhu proti vy-
hláške aj fyzickou či právnickou osobou. Nezanedbateľné je i to, že rôzne kovi-
dové automaty vzhľadom na pokrok v stave poznania a predvídateľnosti vývoja 
pandémie skôr ako v núdzovej normotvorbe orgánov verejnej moci svoj výraz 
nachádzali v ad hoc parlamentmi prijímaných zákonných úpravách.

Napriek tomu, že kategorizácia opatrení Úradu verejného zdravotníctva 
rozhodnutiami Ústavného súdu z  leta 2020 nepochybne zabezpečila právnu 
istotu vo forme, ktorou možno nariaďovať pandemické opatrenia, a v spôso-
be ich súdnej kontroly, už skoro na jeseň toho istého roka vládou predložená 

130 Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infek-
tionsschutzgesetz - IfSG).



86

ÚSTAVNÝ SYSTÉM SLOVENSKA POČAS KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ: MOŽNOSTI, LIMITY A RIEŠENIA

dôvodová správa novelizácie zákona o ochrane verejného zdravia konštatuje, 
že v záujme právnej istoty sa navrhuje upraviť formu, v akej sa opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva nariaďujú, ak nesmerujú proti jednotlivo určenej osobe, 
keďže zákon žiadnu konkrétnu formu ich nariadenia neupravuje. Následne sa 
konštatuje, že Úrad verejného zdravotníctva označuje svoje akty ako opatrenia, 
no nejde o opatrenia podľa § 3 ods. 1 písm. c) SSP.

Táto dôvodová správa novelizácie zákona o ochrane verejného zdravia, či 
už vedome, alebo v neznalosti nespomenula právnu istotu, ktorá bola zabez-
pečená predchádzajúcimi rozhodnutiami Ústavného súdu a rozhodla sa túto 
nesprávne prezumovanú právnu neistotu vyriešiť inak. Dospela k záveru, že ak 
orgány verejného zdravotníctva rozhodujú o nariadení opatrení inak než voči 
jednotlivo určenej osobe, ich akty sa nijako nelíšia od všeobecne záväzných 
právnych predpisov, keďže sa týkajú určitého územia alebo druhovo určených 
osôb, a preto z pohľadu ústavného ide o všeobecne záväzné právne predpisy 
podľa čl. 123 Ústavy, podľa ktorého „sú všetky orgány štátnej správy oprávnené 
vydávať na vykonanie zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to 
splnomocnené zákonom“. Uvedené východisko novelizácie zákona o ochrane 
verejného zdravia je však teoreticky nesprávne. Tento aspekt si treba osobitne 
uvedomiť v tej súvislosti, že Ústava, či už pojem „všeobecne záväzné právne 
predpisy“ v zmysle čl. 123 Ústavy, alebo pojem „rozhodnutia orgánu verejnej 
správy“ v zmysle čl. 46 ods. 2 Ústavy, bližšie nedefinuje. Oba pojmy je nevyhnut-
né vykladať nie podľa ich obsahu vyvodeného z faktu zákonodarnej činnosti, ale 
s ohľadom na ich význam v systéme pravidiel, ktoré smerujú k obmedzovaniu 
základných práv a slobôd.

Pandemické opatrenia zákon o ochrane verejného zdravia nevykonávajú, 
ale ukladajú povinnosti v závislosti od konkrétneho stavu pandemickej situácie 
a často v závislosti od osobitnej situácie tej či onej osoby. Základom ich vyda-
nia nie je abstraktná norma, ktorú treba vykonať viac podrobnou abstraktnou 
úpravou. Základom pandemických opatrení bude a vždy zostane konkrétna, 
stále sa meniaca pandemická situácia, ktorá vyžaduje rôznu mieru zásahu do 
zá kladných práv a slobôd. Preto pandemickým opatreniam z povahy predmetu 
ich regulácie chýba atribút všeobecnosti. Ich základným prvkom nie je abstrakt-
ný normatívny stav, ale konkrétnosť pandemickej situácie, ktorej nevyhnutným 
následkom je to, že opatrenia majú pretrvať len dovtedy, pokým sa nezmení pan-
demická situácia; nie dovtedy, pokým sa ich z akékoľvek abstraktného dôvodu 
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rozhodne zmeniť normotvorca. Časová obmedzenosť opatrenia je nevyhnut-
ným následkom jeho povahy. Žiadne z opatrení Úradu verejného zdravotníctva 
nemalo a ani nemohlo mať ambíciu všeobecnosti, vždy šlo o opatrenie, ktoré 
bolo, či už správnou – primeranou, alebo nesprávnou – neprimeranou (prehna-
nou alebo nedostatočnou) reakciou na konkrétny pandemický stav. Z pohľadu 
Ústavy však takýto konkrétny, časovo obmedzený, a preto nie všeobecný zásah 
vyžaduje celkom inú kontrolu ako rozhodnutie Ústavného súdu podľa čl. 125 
ods. 1 Ústavy. Vyžaduje konkrétny a tomu prispôsobený súdny prieskum, kto-
rého základom je čl. 46 ods. 2 Ústavy.

Rozhodnutie národnej rady vo forme zákona zaradiť opatrenia Úradu verej-
ného zdravotníctva medzi právne predpisy bolo nielenže rozhodnutím v roz-
pore s predchádzajúcou rozhodovacou činnosťou Ústavného súdu na úkor zá-
kladného práva podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy, ale aj rozhodnutím, ktoré občanom 
zobralo presvedčenie v to, že otázka riadenia pandémie môže byť otázkou admi-
nistratívnej správnosti, ktorá je preskúmateľná v rozsahu ich základného práva 
podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy. I nedostatok právnej cesty je prvkom, ktorý prispieva 
k neochote splniť uloženú povinnosť a k odhodlaniu vyjadriť svoju nespokoj-
nosť inak, pre právny štát menej vhodným spôsobom. Tak tomu je osobitne 
v prípade uloženia takej povinnosti, ktorej obsah zásadným spôsobom ovplyv-
ňuje výkon niektorého zo základných práv. Vytvorenie zákonnej výluky efektív-
neho súdneho prieskumu opatrení Úradu verejného zdravotníctva je prvkom, 
ktorý občanovi zobral nádej na to, že zásahy do jeho základných práv budú 
súdnou mocou, hoc aj dodatočne preskúmané.

Nastavenie spoločensky uspokojivého, s Ústavou súladného, no predo-
všetkým úspešného riadenia pandémie však nemôže byť vyriešené zverením  
ukladania rôznych povinností a obmedzení do právomocí jedného z mnohých 
ústredných orgánov štátnej správy. Ide o otázku nastavenia demokratického, nie 
nevyhnutne administratívneho procesu, ktorý upevní presvedčenie o správnos-
ti a nevyhnutnosti zvolených riešení. Nastavenie riadenia pandémie je otázkou 
nastavenia demokratického procesu v období osobitnej, generáciami nepozna-
nej krízy. V takomto čase nemožno očakávať, že spoločnosť bude demokraticky 
riadiť ústredný orgán štátnej správy zvláštneho postavenia. Každodennosť dl-
hotrvajúcej pandémie ukazuje, že pandémiu súčasného rozsahu môže demo-
kraticky zvládnuť len orgán ústavný, ktorý využije celkom iné prostriedky ako 
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podzákonné všeobecné záväzné právne predpisy, ktoré z podstaty veci ani vše-
obecnými predpismi nie sú.

Paradoxom súčasného stavu je to, že pandémia bola už aj fakticky Úradom 
verejného zdravotníctva riadená len naoko, a to opatreniami formálne odetými 
do šiat všeobecne záväzného právneho predpisu. Žiadne z týchto opatrení ne-
platilo viac ako pár týždňov a prakticky nasledovalo rozhodnutia vlády reagu-
júcej na stále sa meniacu nielen pandemickú, ale aj spoločenskú, ekonomickú 
a predovšetkým politickú situáciu. Nové poznatky o víruse, jeho mutáciách, 
vakcínach a ich meniacich sa účinkoch nastolili nielen nové otázky spôsobu 
ochrany verejného zdravia, ale s ohľadom na ekonomické, etické a spoločenské 
presahy aj otázky ochrany základných práv. Otázky celospoločenského význa-
mu na témy odlišného prístupu k očkovaným a k neočkovaným, osobitného 
obmedzenia základných práv neočkovaných, povinného očkovania a jeho vy-
nucovania, hoc i inak ako zákonom predpokladanou pokutou 331 eur, prerástli 
pred a na začiatku pandémie vytvorenú predstavu o tom, že pandémia bude 
zvládnutá administratívne, či už správnymi aktmi, alebo vyhláškami Úradu ve-
rejného zdravotníctva.

Pandémia COVID-19 dospela do stavu, keď demokraticky a právne nemoh-
la byť spoločensky uspokojivo riadená takmer výhradne zákazmi a obmedze-
niami Úradu verejného zdravotníctva v jeho vyhláškach, ktoré punc domnelej 
všeobecnosti a normativity nadobudli nielen v snahe nepridať na základnom 
práve podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy, ale aj v neuvedomení si toho, že absencia ich 
všeobecnosti nemôže viesť k ich efektívneho prieskumu, tak ako ho predpokladá 
čl. 125 Ústavy v spojení s § 87 zákona o Ústavnom súde, podľa ktorého „ústavný 
súd zastaví konanie o súlade právnych predpisov, ak preskúmavaný právny pred-
pis stratí platnosť pred vyhlásením nálezu“. Dynamike a efektívnosti riadenia 
pandémie opatreniami Úradu verejného zdravotníctva nasledovalo odstránenie 
možnosti ich prieskumu efektívnymi prostriedkami správneho súdnictva, a to 
ich nesprávnou kategorizáciou ako všeobecne záväzného právneho predpisu – 
aktu, ktorý právo tvorí, a nie ako správneho aktu, ktorý právo, v tomto prípade 
zákon o ochrane verejného zdravia, aplikuje.

Obsah opatrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorý opakovane pristupo-
val k výrazným a možno aj k obsahom správnym a nevyhnutným obmedzeniam 
základných práv, však už viac ako presvedčenie v administratívnu, vedecky ove-
riteľnú správnosť vyžadoval skôr ako ad hoc akoby vyhlášky, demokraticky, hoci 
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aj ad hoc prijaté riešenia v podobe zákona. Opatrenia Úradu verejného zdravot-
níctva ako nástroja riadenia pretrvávajúcej pandémie v demokratickom a práv-
nom štáte sa aj napriek povýšeniu do formy všeobecne záväzného právneho 
predpisu vyčerpali. Nielen preto, že sa tvoria v závese za vládnymi, bližšie súdne 
nepreskúmateľnými rozhodnutiami, ale i preto, že chtiac-nechtiac vstupujú do 
prostredia, ktoré by malo byť vyplnené zákonom národnej rady ako základným 
inštrumentom demokratickej a právnej politiky. Je tomu tak nevyhnute pod 
vplyvom toho, že roky trvajúca pandémia už nie je len krátkou sezónnou epidé-
miou, ale dlhotrvajúcim stavom núdze v zabezpečovaní života a zdravia obča-
nov, ktorý vedie k hospodárskej, politickej a predovšetkým k spoločenskej kríze.

Rozdelenie spoločnosti, ktoré sa na strane jednej prejavuje možno až v príliš 
optimistických záveroch o prekonaní pandémie vakcínou a na strane druhej 
v ťažko racionálne zdôvodniteľných bludoch vedúcich k nezmyselnému protest-
nému porušovaniu riadne uložených povinností, však už nemožno spoločensky 
uspokojivo riešiť efektívne súdne na podnet občana nepreskúmateľnými opat-
reniami Úradu verejného zdravotníctva. Nie protest pred pokladňou v nákup-
nom centre, nie vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva na základe zákona 
uložená povinnosť, ale predovšetkým zákonom v národnej rade, hoci aj ad hoc 
uložená a vynútiteľná povinnosť, je miestom, v ktorom sa primárne musia vy-
rovnať spoločenské napätia.

Opatrenia všeobecnej povahy však nielen z pohľadu pandémie, ale aj z po-
hľadu iných oblastí verejnej správy budú vyžadovať väčší záujem nielen zo stra-
ny vedy nášho správneho, ale aj ústavného práva. Len jasný teoretický koncept 
môže viesť k stanoveniu jasných hraníc medzi ústavným a nedávno reformo-
vaným, no čo do možností stále celkom neobjaveným správnym súdnictvom.

*

*         *
Reakcia slovenského zákonodarcu na pandemické rozhodnutia Ústavného 

súdu bola typická pre vzťahy parlamentu a Ústavného súdu v našom prostredí. 
Kultúra tohto vzťahu vychádza z potreby aktuálnej parlamentnej väčšiny reago-
vať na Ústavný súd nie zákonodarstvom, ktoré by skromné, teoretické a vlast-
ne bezmocné poznámky Ústavného súdu rozviedlo, ale normami a definíciami, 
ktorú tieto závery Ústavného súdu celkom negujú a ktorých ambíciou je vy-
svetliť, že nie parlament, ale Ústavný súd sa mýli. Takýmto nie kooperačným, 
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ale konfrontačným zákonom bol aj zákon č. 286/2020 Z. z., ktorým bol no-
velizovaný zákon o ochrane verejného zdravia a ktorým z opatrení nejasnej 
a následne hybridnej povahy boli vytvorené právne predpisy – ad hoc vyhlášky. 
Pre občana bez možnosti ich efektívneho súdneho prieskumu, bez možnosti 
riešenia prirodzenej, pre niektorých existenčnej frustrácie z asi nevyhnutého 
a z asi aj proporčného zásahu v pandémii všemocného, či voči koaličnej rade 
celkom bezmocného Úradu verejného zdravotníctva. Voči úradu, proti ktorému 
niet nielen správnej žaloby či ústavnej sťažnosti, ale predovšetkým voči úradu, 
ktorému nikto nemohol a ani nebude môcť dať hlas v nasledujúcich parlament-
ných voľbách.

A v konečnom dôsledku sa práve v tomto paradoxe prejavuje ponaučenie 
z riadenia krízovej situácie – pandémie COVIDU-19 tvorbou práva, ktoré je tak 
podstatné na to, ako v demokratickom a v právnom štáte postupovať tvorbou 
práva vo zvládaní ďalších kríz. Hoc i predstieraná, no súdmi nekontrolovateľná 
administratívnou správnosť nepostačuje. Vedúca jasne demokratická legitimita 
vo zvolenej vláde či parlamentnej väčšine je nástrojom úspešného riadenia kríz. 
Takáto tvorba práva však musí byť kontrolovateľná súdnou mocou. Len súdmi 
kontrolovateľné právo z perspektívy základných práv a slobôd môže občanov 
zjednotiť a len tak sa zvládnutie krízy môže stať úspešným projektom demokra-
tického spoločenstva.
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2. KAPITOLA

ZAMYSLENIE NAD ZMENOU PRÁVOMOCÍ  
NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY NIELEN POČAS KRÍZOVÉHO STAVU

Cieľom tejto kapitoly je zamyslieť sa nad možnosťou efektívnej kontroly 
„pandemickej“ normotvorby (ako určitého druhu krízovej normotvorby) zo stra-
ny správneho súdnictva na území Slovenskej republiky.

Práve pandémia koronavírusu totiž naplno ukázala platnosť tézy, že občania 
súčasných štátov veľmi radi vymenia pocit slobody za pocit bezpečnosti, resp. že 
štát pod zámienkou ochrany bezpečnosti môže siahať (niekedy až nekontrolo-
vane) do oblasti slobody svojich občanov. Kriticky si však treba uvedomiť, že nie 
vždy musí byť záujem štátu na garantovaní bezpečnosti automaticky dôvodom 
na často bezbrehý zásah do základných práv a slobôd jednotlivcov.

Ako upozorňoval už francúzsky filozof Michel Foucalt, moc (post)moder-
ného štátu sa vykonáva vo forme moci pastoračnej či biomoci. Práve pod zá-
mienkou dohľadu nad „telami“ svojich občanov (zdravotnej starostlivosti) štát 
efektívne a často neproporcionálne zasahuje do ich súkromného života.

Najmä v krízových situáciách je preto dôležité, aby bol zo strany štátu za-
bezpečený efektívny a urýchlený prieskum normatívnych aktov, ktorým orgány 
verejnej moci regulujú vzniknutú situáciu.

Uvedený prieskum by mal ležať na „pleciach“ správnych súdov. Bude preto 
vhodné, porovnať existujúcu možnosť prieskumu na území Slovenskej republi-
ky s úpravou na území Českej republiky.

Úvodom preto najprv ponúkame krátky exkurz do českej právnej úpravy 
právomoci správnych súdov v správnom súdnictve.

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) Správního řádu soudního (ďalej len „S. s. ř.“), 
v správnom súdnictve ďalej súdy rozhodujú o zrušení opatrení všeobecnej po-
vahy alebo jeho časti pre rozpor so zákonom.

Opatrenie všeobecnej povahy je konkrétno-abstraktný správny akt s kon-
krétne určeným predmetom a so všeobecne vymedzeným okruhom adresátov, 
ktorý stojí na pomedzí medzi právnym predpisom a individuálnym rozhodnu-
tím. Do českého právneho poriadku bol tento pojem novovnesený správnym 
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poriadkom (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád) s účinnosťou od 1. januára 2006, 
aplikovaný však podľa judikatúry môže byť i spätne pred týmto dátumom.

V českom § 171 až 174 S. s. ř. je opatrenie všeobecnej povahy vymedzené len 
ako správny akt s konkrétne vymedzeným predmetom a so všeobecne určenými 
adresátmi (nie s konkrétnymi adresátmi a abstraktným predmetom). Vzťahu-
je sa teda vždy na určitú konkrétnu situáciu v oblasti verejnej správy, pričom 
okruh adresátov je vymedzený všeobecne, nie je možné ich dopredu kompletne 
určiť. Od právneho predpisu sa odlišuje tým, že nie je všeobecné, upravuje jedi-
nečnú vec, a od rozhodnutia sa odlišuje zase tým, že nesmeruje voči konkrétnej 
osobe (osobám). Vymedzenie v zákone je len negatívne, t. j. že opatrenie vše-
obecnej povahy nie je právnym predpisom ani rozhodnutím. Najvyšší správny 
súd Českej republiky vymedzil opatrenie všeobecnej povahy ako správny akt  
s konkrétne určeným predmetom, t. j. vzťahujúci sa na konkrétnu situáciu, a so 
všeobecne vymedzeným okruhom adresátov.

Typickými príkladmi opatrení všeobecnej povahy sú zásady územného roz-
voja alebo územný plán. Opatrenia všeobecnej povahy musia vždy obsahovať 
odôvodnenie a oznamujú sa verejnou vyhláškou zverejnenou na úradnej tabuli.

2.1 Slovenská právna úprava

Na rozdiel od už uvedenej českej právnej úpravy, slovenská právna úprava 
právomoci správnych súdov je odlišná. Je to čiastočne aj z dôvodu vykonávania 
prokurátorského dohľadu, čo v Českej republike v tejto oblasti absentuje. Pokiaľ 
ide o právomoc správnych súdov, Správny súdny poriadok je založený na prin-
cípe preskúmania individuálnych správnych aktov (rozhodnutia a opatrenia). 
Je vylúčený prieskum normatívnych správnych aktov. Výnimkou sú všeobecne 
záväzné nariadenia orgánov územnej samosprávy v zmysle §357 až 367 SSP. 
Pokiaľ preto Správny súdny poriadok v § 3 ods. 1 písm. a) spája administratív-
ne konanie aj s vydávaním normatívnych správnych aktov, je nutné pod tými-
to rozumieť práve všeobecné záväzné nariadenia obcí, miest, mestských častí 
a samosprávnych krajov. Vzhľadom na to, že pri všeobecne záväzných právnych 
predpisoch nemožno vo vzťahu k ich adresátovi hovoriť o priamom dotyku na 
subjektívnych právach, aktívnu žalobnú legitimáciu pri preskúmavaní zákon-
nosti všeobecne záväzných nariadení zákon zveruje vo všeobecnosti prokurá-
torovi a po novom pri ochrane verejného záujmu v oblasti životného prostredia 
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aj zainteresovanej verejnosti (§ 359 SSP). Na preskúmavanie súladu všeobecne 
záväzných nariadení s Ústavou, je však naďalej výlučne oprávnený len Ústavný 
súd v zmysle čl. 125 ods. 1 písm. c) a d) Ústavy. Rozsah netrestného dozoru 
prokuratúry je v tomto smere širší, ako je to v správnom súdnictve, pretože 
v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre je 
prokurátor oprávnený preskúmavať zákonnosť aj u iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov vydávanými orgánmi verejnej správy než len pri všeobec-
ne záväzných nariadeniach orgánov územnej samosprávy. V zmysle § 21 ods. 3 
písm. f) bodov 1 a 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre pritom ide o 

 – vyhlášky, výnosy alebo opatrenia ústredného orgánu štátnej správy, iného 
štátneho orgánu alebo inej právnickej osoby, ktorú osobitný zákon splno-
mocnil na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu,

 – všeobecne záväzné predpisy miestneho orgánu štátnej správy131.

2.2 Vývoj pandémie COVID-19 a legislatívny vývoj

Krízová situácia na Slovensku, ktorá nastala vplyvom pandémie COVID-19 
ukázala, že legislatívne nastavenie prístupu občana k spravodlivosti je nepre-
hľadné a sťažené. V prvej vlne pandémie boli prijímané opatrenia Úradu verej-
ného zdravotníctva.

K otázke možného prieskumu týchto opatrení v správnom súdnictve sa vy-
jadril Ústavný súd v odôvodnení svojich odmietajúcich uznesení z 24. septem-
bra 2020, sp. zn. IV. ÚS 459/2020 a sp. zn. I. ÚS 439/2020, kedy povedal, že 

„pokiaľ ide o právnu existenciu tzv. hybridného správneho aktu, teda individuál-
neho právneho aktu s prvkami normatívneho právneho aktu (normatívny prvok 
spočíva najmä vo všeobecne, resp. abstraktne určenom okruhu adresátov tohto 
aktu) v právnom poriadku Slovenskej republiky taký akt nemusí byť všeobecne 
legálne definovaný ako procesná kategória. Postačuje, ak z normatívne ustanove-
ných konkrétnych oprávnení pre určitý orgán verejnej správy vo všeobecne záväz-
nom právnom predpise (v rozsahu predmetnej úpravy použitom ako lex specialis) 
vyplýva práve taká povaha výsledku výkonu jeho právomoci.“ 

Ústavný súd teda ústavné sťažnosti sťažovateľov odmietol z dôvodu, že 
vzhľadom na to, že napádané opatrenie je tzv. hybridným správnym aktom, 

131 BARICOVÁ, J., FEČÍK ,M., ŠTEVČEK, M., FILOVÁ, A. a kol. Správny súdny poriadok. Komen-
tár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 124 a 125.
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je tento preskúmateľný v správnom súdnictve ako opatrenie podľa § 3 ods. 1  
písm. c) SSP a bolo preto potrebné pred podaním ústavnej sťažnosti vyčerpať 
všetky účinné právne prostriedky, čo sa nestalo.

V tejto fáze pandémie boli prijímané kroky zo strany štátu aj vo forme uzne-
sení vlády. Keďže však prevláda pohľad, že vláda nie je orgánom verejnej správy, 
(rozhodnutie Najvyššieho súdu, sp. zn. 9 Sžz 5/2013) Krajský súd v Bratislave 
uznesením z 27. októbra 2021, sp. zn. 2 S 77/2021 a sp. zn. 2 S 223-257/2021 
správnu žalobu odmietol pre nedostatok právomoci.

Z nášho pohľadu sa stalo nešťastným, že došlo zákonom č. 286/2020 Z. z.  
k novele zákona o ochrane verejného zdravia k zmene formy vydávaných opat-
rení Úradu verejného zdravotníctva, keď § 59b zákona o ochrane verejného 
zdravia splnomocnil Úrad verejného zdravotníctva na vydávanie vyhlášok,  
t. j. všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorých ústavný prieskum nie 
je expressis verbis prípustný. Problém pre občana bol a je, že tieto vyhlášky 
ako normatívne právne akty nie sú v správnom súdnictve preskúmateľné a ich 
ústavnosť môže posúdiť iba Ústavný súd v konaní o súlade právnych predpisov 
podľa článku 125 Ústavy.

Na margo tejto zmeny zákona o ochrane verejného zdravia sa generálny pro-
kurátor obrátil s návrhom na Ústavný súd, kde okrem iných ustanovení zákona 
o ochrane verejného zdravia, navrhoval aj pozastavenie účinnosti ustanovenia 
§ 59b ods. 1 zákona o ochrane verejného zdravia argumentujúc okrem iného aj 
sťaženou možnosťou súdneho prieskumu. Ústavný súd nálezom z 1. decembra 
2021, sp. zn. PL. ÚS 8/2021 jeho návrhu v tejto časti nevyhovel. Vo vzťahu k na-
mietanej neústavnosti § 59b zákona o ochrane verejného zdravia ako nedostat-
ku súdneho prieskumu ústavný súd povedal, že „Úrad verejného zdravotníctva 
je ústredným orgánom štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie SR a teda tak 
vyhlášky úradu verejného zdravotníctva, ako aj vyhlášky regionálnych úradov 
verejného zdravotníctva sú preskúmateľné v konaní o súlade právnych predpisov 
podľa článku 125 ústavy. Nejde o individuálne právne akty a teda prístup k súdu 
je zabezpečený cez súlad s čl. 125 ústavy, pričom článok 46 ods. 2 ústavy sa na 
prípustnosť preskúmateľnosti noriem v konaní neaplikuje.“

Ústavný súd sa v predmetnom náleze vyjadril aj k publikovaniu vyhlášok 
Úradu verejného zdravotníctva vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, pričom 
vyjadril právny názor, že nemusia byť zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky.
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K tomuto nálezu pripojil zaujímavé odlišné stanovisko sudca Ústavného 
súdu Róbert Šorl, z ktorého vyberáme: „K tomu treba uviesť, že nastavenie spo-
ločensky uspokojivého, s ústavou súladného, no predovšetkým úspešného riade-
nia pandémie však nemôže byť vyriešené zverením ukladania rôznych povinností  
a obmedzení do právomocí jedného z mnohých ústredných orgánov štátnej sprá-
vy. Ide o otázku nastavenia demokratického, nie nevyhnutne administratívneho 
procesu, ktorý upevní presvedčenie o správnosti a nevyhnutnosti zvolených rieše-
ní. Nastavenie riadenia pandémie je otázkou nastavenia demokratického procesu  
v období osobitnej, generáciami nepoznanej krízy. V takomto čase nemožno 
očakávať, že spoločnosť bude demokraticky riadiť ústredný orgán štátnej správy 
zvláštneho postavenia. Každodennosť dlhotrvajúcej pandémie ukazuje, že pandé-
miu súčasného rozsahu môže demokraticky zvládnuť len orgán ústavný, ktorý vy-
užije celkom iné prostriedky ako podzákonné všeobecné záväzné právne predpisy, 
ktoré z podstaty veci ani všeobecnými predpismi nie sú. Skoro dva roky trvajúcu 
pandémiu s nejasnou víziou jej skončenia môže demokraticky zvládnuť len vláda 
ako vrcholný orgán výkonnej moci za nevyhnutnej účasti národnej rady.“

*

*         *
Ako vyplýva z doteraz napísaného, za súčasného platného právneho stavu 

v Slovenskej republike sa občan nemôže efektívne obrátiť na správny súd so 
správnou žalobou ohľadom prieskumu všetkých správnych aktov orgánu verej-
nej správy. Občan Slovenskej republiky môže podať len podnet na oprávnené 
osoby (generálna prokuratúra, prezident, vláda, verejný ochranca práv, pätina 
poslancov Národnej rady), aby sa tieto obrátili na Ústavný súd cez súlad s čl. 125 
Ústavy, pokiaľ ide o prieskum normatívnych správnych aktov.

Pokiaľ ide o právomoc správnych súdov v správnom súdnictve je možný 
len tzv. nepriamy prieskum prostredníctvom správnej žaloby, a to ako následok 
nedodržania uloženej povinnosti zo strany orgánu verejnej správy - uloženie 
pokuty (správne trestanie).

ZAMYSLENIE NAD ZMENOU PRÁVOMOCÍ NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY...
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3. KAPITOLA

KTO MÁ ROBIŤ PODSTATNÉ ROZHODNUTIA  
V CORONA-KRÍZE?

Corona–kríza zmenila nielen ľudské spolužitie so všadeprítomným social 
distancing, ale prejavila sa ako záťažová skúška Ústavy vrátane ochrany zá-
kladných práv a slobôd. Zákonodarstvo jednotlivých krajín vrátane Slovenskej 
republiky nebolo pripravené na takúto výzvu a administrovanie pandémie vy-
volanej ochorením COVID-19 zaznamenávalo čoraz väčšie problémy. Vzniklo 
vedomie, že spoločnosť a štát sa nachádzajú v kríze, ktorá vyžaduje riešenie 
prostredníctvom mimoriadneho stavu. Nešlo len o hľadanie odpovedí na otáz-
ky „čo“ a „koľko“, ale aj na to, „ako“ a „kto“, pretože ani takáto zložitá situácia 
nemôže vylučovať existenciu určitých právnych limitov a hraníc. Prostredníc-
tvom koho majú byť činené podstatné rozhodnutia, ktoré zaväzujú a zaťažujú 
všetkých obyvateľov? Na prvý pohľad ide o otázku týkajúcu sa deľby moci, nie 
priamo práv a slobôd. Je to ale klamlivé, pretože uvedená otázka má rozhodu-
júci vplyv na vnímanie základných práv a slobôd, a v čase pandémie ešte viac 
ako obvykle.

3.1 Rozhodovanie vlády v čase núdzového stavu

Vo všeobecnosti pri zvládaní mimoriadnych stavov vrátane núdzového sta-
vu zohráva dôležitú úlohu exekutíva, ktorá využíva rozšírené právomoci. Nú-
dzový stav vyžaduje odlišný právny režim, majúci za následok odstúpenie od 
bežných pravidiel v oblasti ľudských práv, ako aj zmeny v spôsobe rozdelenia 
právomoci a povinností medzi jednotlivými štátnymi orgánmi. Umožňuje vlá-
de prijímať opatrenia, ktoré by za normálnych okolností realizovať nemohla.  
V uvedenom duchu aj ústavný zákon o bezpečnosti štátu zakotvil vláde mož-
nosť vyhlásiť núdzový stav, predĺžiť núdzový stav a  svojím rozhodnutím ob-
medziť taxatívne určené základné práva, alebo uložiť povinnosti. Vláda uvede-
nú právomoc začala aplikovať a ako svoju silnú reakciu na pandémiu prejavila  
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v opakovanom vyhlasovaní núdzového stavu, ktoré bolo následne predlžova-
né,132 a to formou uznesenia. V prevažnej väčšine uznesení, ktorými bol vyhlá-
sený alebo predĺžený núdzový stav prijala opatrenia, ktorými bola obmedzená 
sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania a obmedzené právo pokojne 
sa zhromažďovať (najčastejšie v počte nad 6 osôb).V tejto súvislosti sa naskytá 
otázka, aká je právna povaha uznesenia vlády, ktorým bol vyhlásený a predĺžený 
núdzový stav a ktorým boli obmedzené základné práva a slobody?

Vo všeobecnosti uznesenie vlády môže mať rôzny význam a právne dôsled-
ky, pretože je jediným prostriedkom, ktorým môže vláda ako kolektívny orgán 
prejaviť svoju vôľu navonok. Uznesenie vlády je považované za interný nor-
matívny akt, ktorý nemôže mať všeobecne záväzné účinky, záväzný je len pre 
podriadené subjekty .

Ústavný súd Českej republiky uviedol, že vláda vyhlasuje núdzový stav na 
základe ústavného zákona, a robí tak v rámci svojej exekutívnej funkcie, kto-
rá nemá povahu správnu, ale ústavnú. Vyhlásenie núdzového stavu považuje 
za ad hoc rozhodnutie - týka sa individuálneho prípadu mimoriadnej situácie 
a neobsahuje žiadne opakovateľné pravidlo. Samotné rozhodnutie vlády o vy-
hlásení núdzového stavu rovnako nemá právnonormatívny obsah, v dôsledku 
čoho neplní funkciu právneho predpisu. 133 

Už Aristoteles v Politike poukazoval na to, že „v demokracii majú rozhodovať 
zákony (nomoi) a nie uznesenia (psefisma), pretože kde sa všetko rieši a vybavuje 
uzneseniami, tam vlastne skutočná demokracia neexistuje.“134

Pri obsahovej analýze uvedeného uznesenia vlády zistíme, že je osobitným 
aktom riešiacim mimoriadny stav, ktorý upravuje samotné vyhlásenie núdzo-
vého stavu, obmedzenie základných práv a slobôd vrátane úpravy výnimiek 

132 Núdzový stav v súvislosti s pandémiou COVID-19 bol vyhlásený podľa čl. 5 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu nasledujúco: 

 1.  Od 16. marca 2020 (uznesenie vlády č. 114 z 15. marca 2020 publikované v Zbierke zákonov 
č. 45/2020), ukončený uplynutím 13. júna 2020 (uznesenie vlády č. 366 z 10. júna 2020 pub-
likované v Zbierke zákonov č. 147/2020).

 2.  Od 1. októbra 2020 (uznesenie vlády č. 587 z 30. septembra 2020 publikované v Zbierke zá-
konov č. 268/2020), ukončený uplynutím 14. mája 2021 (uznesenie vlády č. 260 zo 14. mája 
2021 publikované v Zbierke zákonov č. 175/2021.

 3.  Od 25. novembra 2021 (uznesenie vlády č. 695 z 24. novembra 2021 publikované v Zbierke 
zákonov č. 428/2021), ukončený uplynutím 22. februára 2022.

133 Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky zo 16. marca 2021, sp. zn. PL. ÚS 12/21.
134 Citované podľa ARISTOTELES. Aténska ústava. Bratislava : Kaligram 2009, s. 17.
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z obmedzení, opatrenia zamerané na realizáciu obmedzení adresované jednot-
livým členom vlády a ďalším štátnym orgánom, pokyny jednotlivým členom 
vlády a organizačno-technické opatrenia. Uznesenie vlády je adresované jed-
notlivcom zodpovedným za ich uskutočnenie, ale súčasne upravuje aj všeobec-
né pravidlá. Na základne už skôr uvedeného ho možno hodnotiť ako akt vlády 
súhrne riešiaci problémy núdzového stavu. Ústavný zákon o bezpečnosti štá-
tu vymedzil základné druhy rozhodnutí prijímaných v mimoriadnych stavoch, 
preto sa žiada, aby v budúcnosti bolo dbané na vyjadrenie obsahu v riadnej 
forme, s ktorou by mala byť spätá rozdielna záväznosť a primeraná a efektív-
na súdna ochrana.

Akokoľvek je fixácia na mimoriadny stav lákavá, tak rýchlo zvedie z cesty. 
Moderné spoločnosti sú konštitutívne náchylné na krízy135. A zdá sa, že Slo-
venská republika nie je výnimkou. Určitú dobu činnosť vlády bola akceptovaná 
a chápaná ako rýchle opatrenia, ktoré sú reakciou štátu na neznámu situáciu. 
Pri rýchlom rozhodovaní a vydávaní právnych predpisov hrá podstatnú úlohu 
faktor ich prijímania a to, ako ľudia tieto predpisy vykladajú a ako kvôli ním 
upravujú svoje správanie.136 Vedie to k tomu, že pohľad spoločnosti sa stále viac 
sústreďuje na exekutívu, pretože na jednej strane sa u nej hľadá pomoc a na 
strane druhej sa na ňu hľadí negatívne až agresívne.

3.2 Parlamentarizmus a zákonodarstvo

Pandémiou je dnes zasiahnutá spoločnosť ako celok, všetci občania, a tí sú 
reprezentovaní vo svojich očakávaniach, záujmoch a hodnotách v parlamente 
a iba tam. Výlučne parlamenty sú vo všeobecných voľbách volené „ab omni-
bus“ a na rozhodovanie pre všetkých legitimované.137 A práve preto parlament 
musí byť schopný reagovať na nové výzvy a aj v krátkodobom horizonte ucho-
piť sa krízového riadenia. Má vykresliť ústavný rozmer základných práv a slo-
bôd a riešiť možné závažné ekonomické, finančné a občiansky život hlboko 

135 RIXEN, S. Grenzenloser Infektionsschutz in der Corona-Krise? In VAN OOYEN, R. CH., 
WASSERMANN, H. (eds.) Corona und Grundgesetz. Recht und Politik. Zeitschrift für deutsche 
und europäische Rechtspolitik. Berlin : Duncker & Humblot, 2021, s. 67.

136 ANTOŠ, M., WINTR, J. (eds.) Ústavní právo a koronavírus. Praha : Leges, 2021, s. 27.
137 Podrobnejšie: ZEH, W. Pandemie und Parlament. In VAN OOYEN, R. Ch., WASSERMANN, 

H. (eds.) Corona und Grundgesetz. Recht und Politik. Zeitschrift für deutsche und europäische 
Rechtspolitik. Berlin: Duncker & Humblot, 2021, s. 12 - 13.
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zasahujúce následky. Aj v našich podmienkach sa oprávnene pozornosť stále 
viac koncentrovala na parlament, od ktorého sa očakávala príprava a schvále-
nie „protiepidemického zákona“ proporcionálne vyvažujúceho opatrenia nevy-
hnutné na zabránenie šírenia nákazlivých chorôb a obmedzovania základných 
práv a slobôd mimo núdzového stavu. Princíp proporcionality je rozhodujúci 
regulačný ventil, s pomocou ktorého musia byť určené vhodné (t. j. slúžiace 
dosiahnutiu cieľa), nevyhnutné (t. j. rovnako efektívnym miernejším opatre-
ním nedosiahnuteľné) a primerané – rozumné (t. j. bezuzdnosti vyhýbajúce sa) 
štátne zásahy (intervencie). Obrazne povedané mala uplynúť „hodina výkonnej 
moci“ a nastúpiť „hodina parlamentu“.

Tá nastúpila, ale nie predpokladaným a požadovaným smerom. Parlament 
schválil novelizáciu ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorá umožnila pre-
dĺžiť núdzový stav, a to aj opakovane za zákonom stanovených podmienok. Tým 
vytvoril priestor pre vládu, že corona - krízu riešila dlhodobým núdzovým sta-
vom a obmedzovaním základných práv a slobôd a podstatné požiadavky týka-
júce sa „nevyhnutného rozsahu“ a „nevyhnutného času“ spájané s núdzovým 
stavom sa začali vytrácať.

Uvedené uvádzame s vedomím, že Ústavný súd rozhodoval o ústavnosti ro-
zhodnutia o vyhlásení núdzového stavu138 a následne v marci 2021 aj rozhod-
nutia o opakovanom predĺžení núdzového stavu139 a dospel k záveru, že preskú-
mavané rozhodnutia sú v súlade s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti 
štátu. Svoju úlohu v daných konaniach videl v tom, že má „v zásade posúdiť len 
základnú racionalitu širšieho skutkového základu a zistiť, či nejde o zjavne ne-
primeranú reakciu exekutívy. Zároveň poukázal na to, že neposudzuje , ako opti-
málne má byť núdzový stav rozhodnutím vlády vymedzený, s výnimkou zásahu 
proti zjavne neprimeranému rozsahu aktivity vlády pri obmedzovaní základných 
práv a slobôd a ukladaní povinností“.

Je žiaduce zdôrazniť, že v núdzovom stave môžu byť základné práva a slo-
body obmedzené iba prechodne, teda ide o časovú dimenziu proporcionality 
(najčastejšie na niekoľko týždňov). Rixen zdôrazňuje, že obmedzenia, ktoré boli 
spočiatku považované za prístupné, musia byť pozorované a následne kontrolo-
vané, či sú ešte stále primerané.140 Ústavný súd rozhodoval v rozsahu podaných 

138 Nález Ústavného súdu zo 14. októbra 2020, sp. zn. PL. ÚS 22/2020.
139 Nález Ústavného súdu z 31. marca 2021, sp. zn. PL. ÚS 2/2021.
140 RIXEN, S. Grenzenloser Infektionsschutz in der Corona-Krise? In OOYEN, van R. CH., WAS-
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návrhov a žiadny zo subjektov, disponujúcich aktívnou procesnou legitimáciou 
sa neobrátil na Ústavný súd s návrhom na preskúmanie ústavnosti uznesení vlá-
dy v častiach, ktorými bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu a obmedzené 
právo pokojne sa zhromažďovať. A tak ani Ústavný súd nemal možnosť posú-
diť, či uvedené obmedzenia boli ešte potrebné a nebol uplatnený ani test pro-
porcionality. Môžeme povedať, že výkonná moc politicky profitovala z absen-
cie kontroly nad všeobecno-abstraktnými normami. Skúsenosti z iných krajín 
poukazujú na to, že vo funkčnom vzťahu kooperácie medzi výkonnou mocou 
a súdnou mocou sa výkonná moc poučila a reguláciu promptne zmenila po tom, 
čo ju súdy kritizovali.141

Čím dlhšie trvajú opatrenia obmedzujúce základné práva, tým nevyhnut-
nejšie sú špeciálne zákonné regulácie142, ktoré vymedzujú prípustné opatrenia. 
Verejné vnímanie a diskusia o corona – politike súvisí predovšetkým so závaž-
nosťou obmedzení základných práv.143 Možnosti zásahov do základných práv 
a slobôd by mali zodpovedať zákonných podmienkam, predovšetkým by mali 
byť určité a ohraničené zákonmi. Aby sa predišlo neprimeraným záťažiam, mu-
sia sa zákazy ukladať obmedzeným spôsobom vo svetle základných práv a vý-
nimky zo zákazov sa musia uplatňovať spôsobom, ktorý je v súlade so základ-
nými právami, alebo ktorý je zakotvený normatívnou cestou.

Tak, ako už bolo poukázané, očakávanie, že parlament sa na základe svojho 
zloženia a legitimity zhostí neľahkej úlohy, nebolo naplnené. Namiesto prija-
tia špeciálnej zákonnej úpravy, ktorá by regulovala ochranné opatrenia a vy-
važovala protichodné záujmy, novelizoval zákon o ochrane verejného zdravia. 
Novelizácia bola prijatá „z večera do rána“ v skrátenom legislatívnom konaní  
a v čase núdzového stavu. Zákonodarca ňou okrem iného rozšíril kompetenciu 

SERMAN, H. Recht und Politik. Beiheft 7. Zeitschrift für deutsche und europäische Rechtspolitik. 
Corona und Grundgesetz. Berlin : Duncker & Humboldt, 2021, s. 71.

141 Napríklad nariadenie z 28. 04. 2020 (BayMBl. Nr. 225/2020) ako reakcia na BayVGH, Beschl. 
v. 27. 04.2020 – 20 NE 20.793 – (800 m2 ohraničenia v maloobchode).

142 Podrobnejšie BayVGH, Beschl. v. 27.04. 2020 – 20 NE 20.793 –, Rn. 45; k tomu pozri tiež Rixen, 
NJW 2020, 1097 (1099).

143 Pozri LEPSIUS, O. Grundrechtsschutz in der Corona-Pandemie. In VAN OOYEN, R. CH., 
WASSERMAN, H. (eds.) Corona und Grundgesetz. Recht und Politik. Zeitschrift für deutsche 
und europäische Rechtspolitik. Berlin : Duncker & Humblot, 2021, s. 258 a nasl. S určením 
„paralelného právneho systému“, ktorý vzišiel z predchádzajúceho riadenia, pozostávajúceho 
z práva nariaďovať, v ktorom by boli všetky mechanizmy ochrany základných práv – prostred-
níctvom zákonodarstva, deľby moci, judikatúry, federalizmu – rozvrátené.
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Ministerstva zdravotníctva v mimoriadnych situáciách, rozšíril opatrenia, ktoré 
je oprávnený realizovať Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady. No 
a navyše splnomocnil orgány výkonnej moci (Ministerstvo zdravotníctva, Úrad 
verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva) na vydá-
vanie vyhlášok, ktorými sú oprávnené nariaďovať opatrenia na predchádzanie 
ochorenia a opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Už pri prvom oboznamovaní sa s obsahom zákona o ochrane verejného 
zdravia zistíme, že má široko vymedzený predmet úpravy a možno len súhlasiť 
s konštatovaním ústavného súdu, že „zákon o ochrane verejného zdravia pred-
stavuje mimoriadne zložitý komplex právnych kategórií, pojmov, inštitútov, ako aj 
ich vzájomných súvislostí. Právna úprava má viac vrstiev (bežná situácia, krízový 
stav), je neprehľadná a nastoľujúca právnu neistotu o skutočnom rozsahu kompe-
tencií orgánov verejného zdravotníctva.“144 

Samotný zákon v predmete úpravy má vymedzené okrem iného vykonáva-
nie prevencie ochorení a iných porúch zdravia a úpravu opatrení orgánov štát-
nej správy na úseku verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia. Pri 
historickom pohľade zistíme, že v pôvodnom znení zákona o ochrane verejného 
zdravia neboli zakotvené opatrenia pri ohrození verejného zdravia (dnes § 48 zá-
kona), a dostali sa tam až jednou z novelizácií zákona. Obsah zákona napovedá, 
že jeho podstatou je ochrana verejného zdravia, ktorá súvisí aj so vznikom, šíre-
ním a výskytom doteraz známych prenosných chorôb. No nebol vytvorený pre 
reguláciu a zladenie záujmov a potrieb, ktoré priniesla pandémia COVID–19.  
Okrem toho, aj splnomocnenie orgánov výkonnej moci na podrobnejšiu úpravu 
opatrení formou vydávania podzákonných právnych predpisov až v čase pan-
démia nahovára, že pri jeho vzniku sa nepočítalo s opatreniami majúcimi vše-
obecne záväzný charakter, ale s opatreniami majúcimi konkrétno-individuálny 
charakter.

Zákonodarca pri jeho tvorbe nepredpokladal nebezpečenstvo úplne nových 
chorôb s nejasným priebehom infekcie a bez terapeutických skúseností. Zao-
beral sa „klasickým epidemickým právom“, t. j. obavou z vypuknutia a kontroly 
infekčných chorôb, ktorú zabezpečujú miestne opatrenia založené na konkrét-
nych obmedzeniach smerujúcich voči jednotlivo určeným subjektom. Možno 
konštatovať, že zákonodarca uvažoval v zmysle konvenčných epidemicko-práv-
nych katalógov a v nich zakotvených opatreniach a nie o komplexnej regulácii 

144 Nález Ústavného súdu z 8. decembra 2021, sp. zn. PL. ÚS 4/2021.
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spoločenského správania. Z hľadiska obmedzení základných práv sú normy 
zákona o ochrane verejného zdravia uplatňujúce sa voči občanom nedostatočné, 
pretože len čiastočne dosahujú vyváženie konfliktu základných práv (verejného 
zdravia a občianskych slobôd), ktoré musí zákon zabezpečiť.

Zákon o ochrane verejného zdravia sa použil ako základ pre ďalekosiahle 
zákazy a po jeho novelizácii začali úrady verejného zdravotníctva na základe 
splnomocnenia v ňom obsiahnutého, doslova „chrliť“ vyhlášky, ktoré sa vzťa-
hujú na značnú časť verejného života a začal sa vytvárať „paralelný právny 
poriadok“. Všetky formy správania v čase corony podliehajú osobitnému prá-
vu obsiahnutému vo vyhláškach vydávaných predovšetkým Úradom verejného 
zdravotníctva.

Zákonný rámec obsiahnutý v § 12 a § 48 ods. 4 zákona o ochrane verejného 
zdravia umožnil vydávať veľký počet veľmi rozdielnych opatrení, ktoré mali za 
následok zásahy do osobnej slobody, slobody pohybu, obmedzenie alebo zákaz 
podujatí a zhromažďovania osôb, ako aj uzavretie určitých zariadení, ktoré boli 
považované za zdroje šírenia infekcie (napr. zariadenia verejného stravovania, 
obchodné prevádzky, opatrovateľské centrá, kostoly, školy, športoviská, divadlá). 
Napriek tomu, že zámerom opatrení bolo obmedziť kontakt medzi ľuďmi, kvôli 
prenosnej chorobe, boli uzatvárané miesta či priestory, ktoré neboli nebezpečné, 
a to vyvoláva pochybnosti z hľadiska primeranosti a vhodnosti. Bolo potrebné 
hľadať miernejšie prostriedky na presadzovanie obmedzenia kontaktu, ako na-
príklad obmedzenie kapacity podľa veľkosti priestoru so sprievodnými hygie-
nickými opatreniami (povinnosť nosiť respirátor atď.). Tým, že protipandemic-
ké opatrenia boli zverené orgánom výkonnej moci (Ministerstvo zdravotníctva, 
Úrad verejného zdravotníctva) medze základných práv a slobôd z dôvodu vnú-
tornej kompetencie týchto orgánov neboli systematicky zohľadnené a už vôbec 
nebol vytvorený priestor na ich vyváženie. Ochrana základných práv sa pri 
rozdelení kompetencií rozplýva, pretože tak ministerstvo, ako aj úrady verej-
ného zdravotníctva evidujú základné práva z hľadiska regulácie v rámci svojej 
pôsobnosti a nie z hľadiska vyvažovania protichodných chránených záujmov. 
Vyvažovanie protichodných základných práv by nemalo a ani nemôže byť úlo-
hou vyhlášky, ale musí ho vykonávať zákon. Požiadavky na obsah zákona, ktorý 
obmedzuje základné práva a slobody musia byť prísnejšie z hľadiska stupňa 
určitosti, pričom sa musí nazerať aj na intenzitu zásahu a rozsah zásahu, preto-
že to čo sa neupraví a nekompenzuje v zákone, sa už nedá napraviť na úrovni 
podzákonnej normotvorby.
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Okrem uvedeného možno pri tvorbe vyhlášok Úradom verejného zdra-
votníctva vysloviť aj ďalšie výhrady, ktoré sa týkajú tak kvalitatívnych, ako aj 
kvantitatívnych faktorov. Obmedzovanie základných práv a slobôd s množ-
stvom výnimiek je zrejme spojené s predstavou, že čím podrobnejšia úprava, 
tým vhodnejšie riešenie problému. Tá vyvolala opačný efekt, pretože adresáti 
stratili schopnosť orientovať sa v opatreniach a prakticky ich používať.

Vydávaním vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva sa potiera prínos 
deľby moci pri ochrane základných práv, t. j. štrukturálny rozdiel medzi vše-
obecne-abstraktnou tvorbou práva a individuálno-konkrétnou aplikáciou prá-
va. Bolo zamedzené legitimizovaniu tej istej normy (zákona) v dvoch rôznych 
regulačných situáciách. Na individuálnej úrovni skutkové podmienky uplatňo-
vania zákona môžu byť primerane odlišné a môžu vyvolať veľmi odlišné zása-
hy. Opatrenia upravené vo vyhláškach vylúčili konkretizáciu právnych noriem 
prostredníctvom individuálnych správnych aktov, v ktorých možno zohľadniť 
protichodné záujmy v oblasti základných práv prostredníctvom princípu pro-
porcionality v konkrétnych prípadoch. Tým bola vylúčená aj jurisdikcia správ-
nych súdov na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti 
a oprávnenosti. Navyše, ani jednotlivci nedisponujú účinnými nástrojmi, pro-
stredníctvom ktorých by sa mohli obrátiť na súd s návrhom na preskúmanie 
obmedzujúcich opatrení, pretože tie sú obsiahnuté v podzákonných právnych 
predpisoch. Zákon o Ústavnom súde nepriznáva jednotlivcovi aktívnu proces-
nú legitimáciu na podanie návrhu týkajúceho sa nesúladu právneho predpisu 
nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily. Tým bol výkon-
nej moci (Úradu verejného zdravotníctva a  regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva) vytvorený široký priestor na vydávanie núdzových opatrení len 
s obmedzených preskúmavaním Ústavným súdom.145 Aj to ilustruje osobitnú 
povahu paralelného právneho poriadku, napriek tomu, že súdne preskúmanie 
je zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci.

*

*         *

145 Dôsledkom toho je skutočnosť, že doteraz existuje iba jedno rozhodnutie Ústavného súdu vyda-
né na základe návrhu verejnej ochrankyne práv, ktorým bolo rozhodnuté o nesúlade ustanovení 
zákona o ochrane verejného zdravia upravujúce karanténne opatrenia ako obmedzenie osobnej 
slobody garantovanej čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy. Podrobnejšie: nález Ústavného súdu z 8. decembra 
2021, sp. zn. PL. ÚS 4/2021.
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Ak si to mimoriadny stav vyžaduje, ústavný poriadok umožňuje vláde re-
agovať a prispôsobiť sa novým neobvyklým a nepredvídaným nebezpečných 
situáciám a vyhlásiť núdzový stav, ako aj prijať opatrenia obmedzujúce základ-
né práva a slobody. S tým jednoznačne súvisí ústavné zaručenie, že „výkonná 
hodina“ sa nezmení na mesiace alebo dokonca roky.

Napriek uvedenému ústavný poriadok nepozná iný orgán ako parlament, 
ktorý by lepšie a pluralitnejšie reprezentoval spoločnosť. Zákonodarca aj po-
čas corona-krízy musí základné otázky upraviť sám a nesmie ich delegovať na 
iné moci, a to ani na výkonnú, ani na súdnu moc. Parlament je tým miestom, 
kde majú byť robené podstatné rozhodnutia, ktoré zodpovedajú demokratickej 
legitimite. V parlamente musia byť prijaté spoľahlivo pôsobiace rozhodnutia, 
z ktorých vyplynie, koľko sa musí povoliť a koľko sa musí obmedziť, aby opat-
renia mali účinok. Pokiaľ ide o odhad následkov opatrení proti pandémii, práve 
v parlamente je možné do politických rozhodnutí premietnuť popri medicín-
skych a epidemiologických poznatkoch aj ekonomické odborné znalosti a zna-
losti z oblasti sociálnych vied.

Zákon o ochrane verejného zdravia neumožňuje zvládať krízu spôsobom, 
ktorý berie ohľad na základné práva a slobody. Jeho obsah nekonvenuje pande-
mickej realite. Preto „pandemické krízové právo“ musí byť vystavané na novom 
základe. Po skúsenostiach z corona-krízy nemôžeme tvrdiť, že pandémie s po-
dobným rizikovým potenciálom nemožno predvídať.
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4. KAPITOLA

ÚSTAVODARNÝ PROCES V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

V teoretickom ponímaní predstavuje krízová situácia akúkoľvek externú ale-
bo internú hrozbu existencie ústavného poriadku. V súčasnosti až 90 % písa-
ných ústav explicitne ráta s existenciou tzv. krízových situácií.146 Proti takýmto 
ohrozeniam ústavné poriadky formulujú tzv. „krízové klauzuly“. Ich účelom 
je v limitovanom časovom úseku vytvoriť efektívne právne rámce pre boj so 
zásadnými ústavnými hrozbami. Obvykle to umožňujú použiť výnimočné pro-
striedky, ktoré nie sú k dispozícii v normálnych (nekrízových) časoch.

Drvivá väčšina písaných ústav týmto prístupom akcentuje tzv. dualistické 
poňatie ústavného riešenia krízových situácií. Krízový dualizmus vychádza zo 
starorímskeho historického konceptu. V časoch krízy mal totiž rímsky Senát 
právo inštruovať konzulov, aby títo na obdobie šiestich mesiacov určili jednu 
osobu – diktátora. Ten mal následne na obmedzené šesťmesačné obdobie k dis-
pozícii výnimočné prostriedky na to, aby sa vysporiadal s hrozbou povstania 
alebo invázie.147 

V dualistických ústavách preto aj dnes existuje jeden ústavný režim pre tzv. 
normálne časy a druhý tzv. krízový režim pre situácie ústavného ohrozenia. 
Dualistická krízová koncepcia umožňuje pomocou krízových prostriedkov zin-
tenzívniť boj s hrozbami smerujúcimi proti ústavnému poriadku. Medzi tieto 
výnimočné nástroje možno typicky zaradiť možnosť obmedzenia základných 
práv a slobôd, ktorá je obvykle prenesená na orgány výkonnej moci (či už vládu, 
alebo prezidenta).148

Odlišným prístupom riešenia krízových situácií je tzv. monistický prístup. 
V takejto koncepcii ústavné poriadky nerozlišujú medzi „normálnymi“ a „výni-
močnými“ ústavnými prostriedkami. Takéto ústavné poriadky krízové situácie 

146 BJØRNSKOV, CH., VOIGT, S. The architecture of emergency constitutions. In International 
Journal of Constitutional Law. 2018, roč. 16, č. 1, s. 101. Projekt „constitute“ pre rok 2020 do-
konca uvádza, že ide až o 92 % všetkých ústav, dostupné na: <https://www.constituteproject.
org/?lang=en)>.

147 FEREJOHN, J., PASQUINO, P. Tha law of the exception: A typology of emergency powers. In 
International Journal of Constitutional Law. 2004, roč. 2, č. 2, s. 212.

148 DYZENHAUS, D. States of Emergency. In ROSENFELD, M, SAJÓ, A. The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law. Oxford : Oxford University Press. 2012, s. 442.
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riešia s použitím nástrojov, ktoré existujú aj v tzv. normálnych časoch. Moniz-
mus v tomto smere teda symbolizuje jednotu riešenia akýchkoľvek predstavi-
teľných hrozieb.

Účelom krízových situácií v dualistických ústavných systémoch je využi-
tie výnimočných prostriedkov na odstránenie ústavnej hrozby a navrátenie do 
pôvodného ústavného stavu. Krízové prostriedky sú teda nástrojmi smerujúci-
mi k obnoveniu statusu quo.149 Nepatria teda medzi kreatívne právomoci. Ich 
cieľom je reštitúcia, nie reforma ústavného systému. Krízová situácia v dualis-
tických systémoch však nemusí znamenať výlučne konzervovanie, t. j. nemen-
nosť ústavného systému.150 Väčšina dualistických systémov totiž pripúšťa zmenu 
ústavného poriadku počas trvania krízovej situácie.

Otázka ústavodarného procesu je v každom ústavnom systéme mimoriad-
ne dôležitá. Počas krízovej situácie umožňuje ústavodarný proces ovplyvniť 
ústavné prostriedky na riešenie ústavného ohrozenia. Súčasne však pripúšťa aj 
zmenu podstaty samotného ústavného systému, ktorý má byť pomocou krízo-
vých prostriedkov chránený. Zmena podstaty ohrozeného ústavného poriadku 
sa však hneď na prvý pohľad prieči základnému účelu reštitúcie v krízových 
situáciách. Práve podpora stability ústavného systému by mala byť základnou 
logikou celého konceptu krízových situácií. Na druhej strane je však len veľmi 
ťažko predstaviteľné, aby sa vopred myslelo na všetky ústavné prostriedky, ktoré 
v budúcnosti môžu byť nevyhnutné na vyriešenie konkrétnej krízovej situá-
cie. Preto vyvstáva otázka, či voľba ústavných krízových prostriedkov nemá byť 
počas krízových situácií zjednodušená. Pri týchto úvahách sa tým dostávame 
k možnému paradoxu. Ústavodarný proces je zväčša totožný pre každú ústavnú 
zmenu, a to bez ohľadu na to, či ide o úpravu podstaty ústavného systému alebo 
ústavných prostriedkov na riešenie ústavných ohrození. Z toho vyplýva, že ak je 
ústavodarný proces príliš rigidný, posilní to samotný ústavný poriadok, no na 
druhej strane oslabí flexibilitu jeho reakcie. Ak je ale ústavodarný proces veľmi 
flexibilný, umožní to pružnejšie reagovať na prípadné nepredvídané výzvy kon-
krétnej krízovej situácie. No na druhej strane to môže oslabiť samotný ústavný 
poriadok, ktorý sa prispôsobí („ohne“) krízovej situácii.

149 FEREJOHN, J., PASQUINO, P. The law of the exception: A typology of emergency powers.  
In International Journal of Constitutional Law. 2004, roč. 2, č. 2, s. 223.

150 ALBERT, R., ROZNAI, Y. Emergency Unamendability: Limitations on Constitutional 
Amendment in Extreme Conditions. In Maryland Law Review. 2022, roč. 81. č. 1, s. 250 – 251.
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Práve ústavodarnému procesu, teda otázkou zmeniteľnosti ústavného systé-
mu počas krízových situácií, sa venuje táto kapitola. Hlavný akcent sa v tomto 
ohľade bude klásť na ústavný poriadok Slovenskej republiky. Cieľom bude ana-
lyzovať aktuálnu právnu úpravu, právnu prax a na základe doterajších skúse-
ností s ústavodarným procesom počas krízových situácií navrhnúť jeho možné 
zlepšenia v rovine de constitutione ferenda.

4.1 Ústavodarný proces v krízových situáciách

Štáty, ktoré vo vzťahu ku krízovým situáciám nasledujú dualistický režim, 
pristupujú k ústavodarnému procesu rôzne. Na nasledujúcich riadkoch budú 
načrtnuté tri možnosti takýchto prístupov.

Prvý prístup možno označiť ako ústavodarnú krízovú blokáciu. Pre túto 
kategóriu je charakteristické vylúčenie ústavodarného procesu počas krízovej 
situácie. Momentom vyhlásenia krízovej situácie sa totiž ex constitutione ústa-
vodarný proces zablokuje. Prioritou tohto prístupu je ochrana stability ústav-
ného poriadku. Práve stav krízovej situácie je pri takomto prístupe považovaný 
za potenciálne zneužiteľné časové obdobie, počas ktorého je zakázané siahať na 
ústavný status quo. Takýto prístup nasledujú viaceré štáty. Stretneme sa s ním 
napríklad v čl. 289 Ústavy Portugalska („Počas obliehania alebo krízovej situá-
cie nemožno prijať žiadny akt zahŕňajúci revíziu tejto ústavy.“), čl. 169 Ústavy 
Španielska („Proces zmeny ústavy nemožno začať v čase vojny alebo v žiadnej zo 
situácii uvedených v čl. 116.“), čl. 89 Ústavy Francúzska („Ak je ohrozená celis-
tvosť územia štátu, nemôže začať ústavodarný proces a ani sa v ňom nebude po-
kračovať.“), či čl. 156 Ústavy Čiernej Hory („Zmena ústavy sa nesmie uskutočniť 
počas vojnového stavu a krízového stavu.“).

Druhou alternatívou ústavodarného procesu v  krízových situáciách je 
zvýšenie jeho flexibility. Leitmotívom tohto prístupu je rozšírenie ústavných 
možností riešenia konkrétnej krízovej situácie. Tento prístup však úplne negu-
je základný koncept ústavných krízových situácií. Krízová situácia by nemala 
byť dôvodom na prispôsobovanie sa ústavného systému konkrétnej ústavnej 
hrozbe. Práve naopak. Dualizmus riešenia ústavných situácií by mal zvýraz-
ňovať úsilie o reštitúciu a tým posilňovať ústavnú stabilitu. Znižovanie rigidity 
by prispievalo k zmene ústavného systému. Krízové situácie, hoc aj fingované, 
by sa tým mohli stať nástrojom pre ústavne súladné „revolúcie“, ktoré by inak 
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neboli dosiahnuteľné v normálnych časoch. Krízové situácie by týmto spôso-
bom mohli byť zneužité pre uzurpovanie moci.

Tretím prístupom je zvýšenie rigidity ústavodarného procesu. Na rozdiel 
od ústavodarnej krízovej blokácie však v tomto prípade nedochádza k úplné-
mu zablokovaniu ústavodarného procesu. V tejto variácii teda existuje možnosť 
zmeny ústavy, avšak ústavodarný proces je oproti normálnym časom prísnejší. 
Požiadavka zvýšenej rigidity sa môže prejavovať v dvoch základných smeroch.151 
V prvom rade môže dôjsť k zvýšeniu rigidity procesnej stránky. To znamená, 
že počas krízových situácií sa na úspešné ukončenie ústavodarného procesu 
vyžadujú náročnejšie procedúry ako v normálnych časoch. Môže ísť napríklad 
o zvýšenie kvóra ústavodarného orgánu či nevyhnutnosť dodatočných schvaľo-
vacích mechanizmov (napr. podmienka referendového odobrenia či odsúhlase-
nie zmeny ďalšími ústavnými orgánmi). V druhom rade môže byť ústavodarný 
proces sťažený selektívnou hmotnoprávnou prekážkou. To znamená, že ústava 
s ohľadom na svoju zmeniteľnosť v krízových situáciách určitým spôsobom ka-
tegorizuje ústavné články. Konkrétne ústavné články sa tak môžu stať nezmeni-
teľnými, prípadne len tieto články budú zmeniteľné náročnejšími procedúrami 
(t. j. nejde o všetky ústavné články, ako tomu bolo v prípade procesného sťaže-
nia). To isté môže platiť aj opačne. V takom prípade ústava špecifikuje články, 
ktoré je v krízových situáciách možné zmeniť. Ostatné sa dostávajú do sféry 
ústavodarnej blokácie.

Mnohé štáty sa počas krízových situácií prikláňajú k určitej forme sťaže-
nia ústavodarného procesu. Benátska komisia v tomto smere uviedla, že v krí-
zových situáciách môže dôjsť k obmedzeniu riadneho pôsobenia parlamentu 
(predovšetkým s ohľadom na pozíciu opozície), ako aj fungovania médií či vý-
konu niektorých politických práv. V takýchto situáciách preto nemôže byť de-
mokratický priebeh ústavodarného procesu plne garantovaný.152 Práve preto je 
počas krízových situácií zmysluplné posilniť stabilitu ústavného systému. Ďal-
ším dôvodom na zvýšenie rigidity ústavodarného procesu je oslabenie pozície 
exekutívy, ktorá má počas krízových situácií zväčša silnejšie (kompetenčne, ale 
aj psychologicky) postavenie v systéme deľby moci v porovnaní s normálnymi 

151 ALBERT, R., ROZNAI, Y. Emergency Unamendability: Limitations on Constitutional 
Amendment in Extreme Conditions. In Maryland Law Review. 2022, roč. 81. č. 1, s. 244 – 245.

152 Bod 30 stanoviska Benátskej komisie o ústavných dodatkoch z 10 – 11. marca 2017. Dostupné na: 
<https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2017)005>.
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časmi. Napokon je vyššia rigidita ústavodarného procesu odôvodniteľná aj sna-
hou o zabránenie zmeny pravidiel „počas hry“153.

S ohľadom na vedecký cieľ tejto kapitoly je napokon potrebné dodať, že aj 
napriek tomu, že drvivá väčšina štátov existuje vo vzťahu ku krízovým situáciám 
v režime dualizmu, ten otázku ústavodarného procesu, s výnimkou ústavných 
blokácií, rieši len málokedy. To znamená, že ústavodarný proces v normálnych 
časoch a v krízových situáciách je zväčša upravený totožne, t. j. monisticky.

4.2 Slovenská ústavná úprava ústavodarného procesu počas 
krízových situácií

Do roku 2001 Ústava neobsahovala žiadne ustanovenie, ktorým by od-
kazovala na akékoľvek výnimočné riešenie ohrození ústavného poriadku. Až 
ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Sloven-
skej republiky č. 460/1992 Zb. sa do Ústavy inter alia doplnili aj čl. 51 ods. 2  
a čl. 102 ods. 3. Tieto ustanovenia obsahujú ústavnú blanketu, podľa ktorej vy-
hlásenie a následné obmedzenia základných práv a slobôd v núdzovom stave, 
výnimočnom stave, vojnovou stave a vojne upraví osobitný ústavný zákon. Tým-
to ústavným zákonom sa stal ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Touto ústavnou 
modifikáciou sa v našom ústavnom poriadku explicitne akceptovala existencia 
dualistického riešenia krízových situácií.154 Ústavný zákon o bezpečnosti štátu 
vytvoril tzv. krízovú ústavu, ktorá sa aktivuje pri vyhlásení jednej z krízových 
situácií. Článok 1 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu definuje krízovú 
situáciu ako „obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená 
bezpečnosť štátu“. Na riešenie takýchto situácií a po splnení ústavným zákonom 
predpokladaných podmienok môžu ústavné orgány aktivovať jednu zo štyroch 
krízových situácií – vojnu, vojnový stav, výnimočný stav alebo núdzový stav.

Rozdiely medzi týmito krízovými situáciami definuje ústavný zákon o bez-
pečnosti štátu predovšetkým pomocou spôsobu ich vyhlasovania (vrátane 
oprávnených vyhlasovateľov), dôvodov na ich vyhlásenie a okruhu obmedzení, 

153 BULMER, E. Emergency Powers. International IDEA Constitution-Building Primer 18. Štok-
holm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2018, s. 31.

154 V tomto smere hovorí Drgonec o ústavnom zákone o bezpečnosti štátu ako o lex specialis voči 
Ústave v rozsahu základných práv a slobôd, ktoré dovoľuje obmedziť (DRGONEC, J. Ústava 
Slovenskej republiky. Teória a prax. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 
2019, s. 1025).
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ktoré vo vzťahu k základným právam a slobodám uvedené krízové situácie 
umožňujú uskutočniť. S ohľadom na rozdiely priebehu ústavodarného pro-
cesu však jednotlivé krízové situácie nič bližšieho neuvádzajú. Napriek tomu 
však ústavný zákon obsahuje niektoré implicitné obmedzenia týkajúce sa tohto 
procesu.

Najskôr však pár slov o samotnom ústavodarnom procese. V normálnych 
časoch je ústavodarný proces takmer totožný s procesom zákonodarným. Podľa 
čl. 72 Ústavy je Národná rada „jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom 
Slovenskej republiky. Národná rada má právomoc uznášať sa na ústave, ústav-
ných a ostatných zákonoch“ [čl. 86 písm. a) Ústavy]. Súčasne platí, že „na prijatie 
ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona...je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej 
väčšiny všetkých poslancov“ Národnej rady (čl. 84 ods. 4 Ústavy). To sú základné 
náležitosti prijímania ústavných zmien, resp. prijatia úplne novej ústavy cestou 
ústavodarného procesu v národnej rade. V ústavnej úprave tak nie je možné 
nájsť veľa rozdielov medzi bežným zákonodarným a ústavodarným procesom. 
Jediným zásadným odlíšením medzi ústavodarným a zákonodarným procesom 
je počet poslancov, ktorí musia hlasovať za prijatie návrhu ústavného a bežného 
zákona. Proces prijímania ústavných zmien na Slovensku počas normálnych 
čias bol niektorými autormi označený za jeden z najflexibilnejších.155

Vyhlásením akejkoľvek z krízových situácií sa na ústavodarnom procese nič 
nemení. To by mohlo naznačovať, že Slovenská republika uplatňuje vo vzťahu 
k ústavodarnému procesu „čistý“ monistický (jednotný) prístup. Avšak ústavný 
zákon o bezpečnosti štátu predsa len v tomto ohľade uvádza jednu výnimku. 
Tá sa aktivuje v momente, keď sú na to splnené dve podmienky. Prvou z nich 
je vyhlásenie vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu (t. j. situácia sa 
netýka núdzového stavu). Druhou podmienkou je znemožnenie činnosti Ná-
rodnej rady. V takom prípade jej právomoci, v zmysle čl. 7 ods. 2 ústavného 
zákona o bezpečnosti štátu, dočasne preberá Parlamentná rada156. Pri tom však  

155 Ľalík, citujúc výskum Tsebelisa [TSEBELIS, G. Constitutional Rigidity Matters: A Veto Play-
ers Approach. (Working Paper 2018), dostupné na: <https://sites.lsa.umich.edu/tsebelis/wor-
king-papers/>], poukazuje na to, že len Jamajka, Nový Zéland, Thajsko, Uruguaj a India majú 
flexibilnejšie ústavy ako Slovenská republika [ĽALÍK, T. The Slovak Constitutional Court on 
Unconstitutional Amendment (PL. ÚS 21/2014). In European Constitutional Law Review. 2020, 
roč. 16, č. 2, s. 336].

156 Parlamentná rada je akými redukovaným parlamentom, ktorý existuje aj mimo krízových 
situácií. Jej členmi sú predseda Národnej rady, podpredsedovia Národnej rady, predsedovia  
a podpredsedovia výborov Národnej rady a predsedovia poslaneckých klubov. Parlamentná 
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ústavný zákon menuje právomoci národnej rady, ktoré Parlamentná rada ne-
môže vykonávať nikdy. Týmito sú uznášanie sa na ústave a ústavných zákonoch, 
volebných zákonoch, zákonoch o politických stranách a politických hnutiach  
a na zákonoch o spôsobe vykonania referenda, vyslovovanie súhlasu s medzi-
národnou zmluvou, uznášanie sa na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta  
a na návrhoch na vyhlásenie referenda a taktiež podanie obžaloby na prezidenta.

Z uvedeného vyplýva, že v najkritickejších situáciách, keď Národná rada 
nemôže vykonávať svoju činnosť, je ústavodarný proces úplne zablokovaný. Ak 
je Parlamentná rada nútená preberať právomoci Národnej rady, je flexibilita 
ústavodarného procesu nahradená absolútnou ústavodarnou rigiditou. Para-
lýza ústavodarného procesu v prospech stability systému znemožňuje prispô-
sobiť ústavné prostriedky na jeho ochranu. Ústavodarný proces sa re-aktivuje 
až v momente, keď už ústavný poriadok nie je až v takom zásadnom ohrození 
a Národná rada od Parlamentnej rady preberie svoje právomoci.

Takto nastavená absolútna rigidita ústavodarného procesu sa spája s niekoľ-
kými zaujímavými paradoxmi. Napríklad uzavretie mieru sa takmer vždy spája 
s potrebou uzavretia medzinárodnej zmluvy. Tú ale nemôže Parlamentná rada 
odobriť. Súčasne je odsúhlasenie podmienok mieru často spojené so schvále-
ním v národnom referende. To však Parlamentná rada nemôže iniciovať. Ta-
kéto právomoci sú však zrejme len okrajovými komplikáciami, ktoré by sa dali 
riešiť zvolaním Národnej rady v čase, keď by sa už napríklad vojnová situácia 
zlepšila natoľko, že by sa dalo očakávať podpísanie mieru. Horšia je však pred-
stava, že na efektívne riešenie krízovej situácie (nemuselo by ísť len o vojnu) by 
bolo potrebné modifikovať nástroje, ktoré aktuálne poskytuje ústavný poriadok. 
V takýchto prípadoch by to nebolo možné. Na druhej strane je však potrebné 
jedným dychom dodať aj to, že Slovenská republika, ako už bolo naznačené skôr 
v texte, by nebola v úplných blokáciách ústavodarného procesu v kritických 
situáciách osamotená. Mnohé štáty ju blokujú od počiatku akejkoľvek krízovej 
situácie.

Po analýze právnej úpravy ústavodarného procesu v krízových situáciách sa 
v ďalšej časti pozornosť obráti na skúsenosti slovenského ústavného poriadku 
s ústavodarným procesom v krízových situáciách.

rada rozhoduje v zbore a na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej 
členov.
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4.3 Slovenská ústavodarná prax počas krízových situácií

Slovenská republika má s krízovými situáciami doteraz len minimálne skú-
senosti. V histórii bola krízová situácia vyhlásená len štyrikrát157. Vždy pri tom 
išlo o najmiernejší variant, s ktorým ústavný zákon o bezpečnosti štátu počíta, 
teda núdzový stav. Ten nikdy nenaplnil ani prvý predpoklad prevzatia právo-
moci Národnej rady Parlamentnou radou (t. j. typ krízovej situácie), čím by 
došlo k zablokovaniu ústavodarného procesu. Ústavodarný proces tak dote-
raz „papierovo“ prebiehal vždy v monistickom režime. Rozdiel medzi krízovou 
a nekrízovou situáciou pri priebehu ústavodarného procesu teda doteraz nikdy 
nenastal. Počas vyhlásených núdzových stavov prebehol ústavodarný proces 
úspešne v dvoch prípadoch158. Analýzou ich priebehu sa poukáže na trendy 
výkonu ústavodarnej právomoci počas krízových situácií.

Prvý ústavodarný proces, ktorý počas núdzového stavu prebehol úspešne, 
sa týkal priamej novely Ústavy (schválený ako ústavný zákon č. 422/2020 Z. z.).  
Ústavodarný proces tohto návrhu ústavného zákona sa začal ešte v júli 2020. 
Zhodou okolnosti sa na pôdu Národnej rady dostal 1. októbra 2020, teda  
v prvý deň účinnosti v poradí tretieho núdzového stavu. Ústavodarný proces 
prebiehal štandardným (t. j. nezrýchleným) spôsobom a bol ukončený záve-
rečným hlasovaním parlamentu 9. decembra 2020. Návrh ústavného zákona 
sa týkal tzv. ústavnej reformy justície a priamo sa nedotýkal nástrojov použiteľ-
ných pri boji s krízovými situáciami.159 Napriek tomu je vhodné uviesť, že tento 
ústavný zákon do Ústavy pridal modifikáciu čl. 125 ods. 4 Ústavy, ktorou sa 
explicitne vylúčila možnosť Ústavného súdu posudzovať súladnosť ústavných 
zákonov s Ústavou. Táto právomoc nebola Ústavnému súdu zverená explicitne, 
ale sám Ústavný súd si ju „prisúdil“ skrz expanzívnu optiku svojho postavenia 

157 Prvý núdzový stav platil od 29. novembra 2011 do 8. decembra 2011. Druhý núdzový stav bol 
účinný od 16. marca 2020 do 13. júna 2020. Tretí núdzový stav bol účinný (po opakovanom 
predĺžení) od 1. októbra 2020 do 14. mája 2021. Posledný, štvrtý núdzový stav bol účinný od 
25. novembra 2021 do 23. februára 2022.

158 Pre úplnosť treba dodať, že ústavodarný proces bol počas núdzových stavov iniciovaný mnoho-
krát, no v drvivej väčšine prípadov išlo o poslanecké návrhy ústavných zákonov, ktoré neprešli 
ani do druhého čítania ústavodarného procesu. Okrem toho, jeden ústavodarný proces začal 
počas núdzového stavu 14. januára 2022 (ČPT 868) a bol úspešne ukončený až pomerne dáv-
no, avšak až po skončení núdzového stavu (4. mája 2022). Iný ústavodarný proces začal počas 
núdzového stavu, no doteraz nebol ukončený (ČPT 874).

159 Pre detaily pozri ČPT 270. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/
zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=270>.
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ako súdneho orgánu ochrany ústavnosti podľa čl. 124 vo svojom rozhodnutí 
z 30. januára 2019, sp. zn. PL. ÚS 21/2014. Aj napriek tomu, že išlo o veľmi 
diskutabilne vnímané oprávnenie160, predsa len išlo o akúsi poistku proti ab-
solútnej koncentrácii ústavodarnej právomoci v rukách Národnej rady. Inými 
slovami, mohlo toto oprávnenie predstavovať ultimátnu možnosť Ústavného 
súdu zasiahnuť proti zneužitiu enormne flexibilného ústavodarného procesu, 
a to aj v čase krízovej situácie. Národná rada však túto možnú poistku súdnej 
moci vo vzťahu k vlastnej ústavodarnej právomoci predmetným ústavným zá-
konom výslovne zapudila.

Druhý ústavodarný proces, ktorý úspešne prebehol v čase krízovej situácie 
sa týkal novely „krízovej ústavy“, t. j. ústavného zákona o bezpečnosti štátu. 
Tento ústavodarný proces zasiahol do rozsahu hmotnoprávnych obmedzení,  
t. j. nástrojov, ktoré je možno použiť v boji s krízovou situáciou. Pri výnimoč-
nom a núdzovom stave sa touto novelou zaviedla možnosť ich vyhlásenia s pô-
sobnosťou na územie celej Slovenskej republiky. Čiastočne sa zmenil rozsah 
niektorých hmotnoprávnych obmedzení, ktoré môže vláda nariadiť svojím ro-
zhodnutím. Zásadnejšia zmena sa však dotkla dĺžky trvania krízových situácií  
(t. j. procesnej stránky núdzového stavu). Predmetná novela v čl. 5 ods. 2 ústav-
ného zákona o bezpečnosti štátu totiž zaviedla predlžovací mechanizmus nú-
dzového stavu. Ten umožnil predĺžiť núdzový stav v príčinnej súvislosti so vzni-
kom pandémie v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas o ďalších 40 dní,  
a to aj opakovane. Ústavnou poistkou proti svojvôli vlády permanentne predl-
žovať núdzový stav sa stala povinnosť odobrenia takéhoto predlženia Národnou 
radou, a to do 20 dní od prvého dňa predĺženého núdzového stavu. Ak by Ná-
rodná rada takýto súhlas nevyslovila, predĺžený núdzový stav by zanikol dňom 
neschválenia návrhu vlády na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu.

S ohľadom na samotný ústavodarný proces tohto ústavného zákona je po-
trebné spomenúť niekoľko zásadných faktorov.161 V prvom rade išlo o, hoc nie 
oficiálne skrátený, no nepochybne enormne zrýchlený ústavodarný proces. 

160 Ku kritike rozhodnutia pozri KÁČER, M., NEUMANN, J. Materiálne jadro v  slovenskom 
ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha : Leges, 2019,  
s. 119 – 131. Pre opačný názor pozri ĽALÍK, T. The Slovak Constitutional Court on Unconstitu-
tional Amendment (PL. ÚS 21/2014). In European Constitutional Law Review. 2020, roč. 16, č. 2,  
s. 337 – 340.

161 Pre detaily ústavodarného procesu pozri ČPT 357. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/
Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=357>. 
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V Národnej rade sa totiž oficiálne začal 7. decembra 2020 a ukončil sa 28. de-
cembra 2020 na parlamentnej schôdzi, ktorá síce nebola označená ako mimo-
riadna, no zvolaná bola len deň pred jej uskutočnením (navyše vo vianočnom 
období, v ktorom zvyčajne parlament nezasadá).162 Zaujímavejšou však bola 
vtedajšia kompozícia pléna parlamentu, v ktorom sa nachádzali aj viacerí po-
slanci pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, kvôli ktorému bol celý nú-
dzový stav vyhlásený. Podľa v tom čase platnej právnej úpravy sa mali takíto po-
slanci nachádzať v (domácej alebo štátnej) izolácii. Účasť na schôdzi parlamentu 
poslancom umožnila výnimka, t. j. osobitný režim vo vyhláške Úradu verejného 
zdravotníctva.163 Táto vyhláška nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia, ktorý bol 
27. decembra 2020, t. j. deň pred konaním predmetnej schôdze Národnej rady. 
Na základe osobitného režimu sa poslanci mohli zúčastniť na tejto schôdzi aj 
napriek tomu, že boli pozitívne testovaní alebo boli v úzkom kontakte s pozi-
tívne testovanou osobou, ak nemali klinické príznaky ochorenia. Dôvodom, 
ktorým vyhláška ospravedlnila túto výnimku bola možnosť vážneho ohrozenia 
chodu štátu v prípade absencie poslancov na pracovisku. Evidentným účelom 
tohto špecifického režimu bola snaha o dosiahnutie ústavného predpokladu 
dostatočného počtu poslancov potrebných pre úspešný priebeh ústavodarného 
procesu.

Zrýchlenie a osobitný režim hlasujúcich poslancov sa uskutočnil preto, že 
núdzový stav (účinný od 1. októbra 2020) mal, v zmysle striktnej gramatickej 
interpretácie dovtedajšieho znenia ústavného zákona o bezpečnosti štátu, „ex-
spirovať“ deväťdesiatym dňom od jeho účinnosti, t. j. 30. decembra 2020. Vedo-
mosť o uplynutí ústavným zákonom predpokladanej maximálnej doby trvania 
núdzového stavu však nebola v žiadnom prípade novinkou a vedelo sa o nej 
minimálne od momentu vyhlásenia núdzového stavu (nehovoriac o možnosti 
prípravy vhodného ústavného rámca reakcie na blížiacu sa ďalšiu „vlnu“ pandé-
mie COVID-19 ešte v letných mesiacoch 2020). Parlamentná väčšina si napriek 
tomu potrebu zmeny právnej úpravy krízových situácií, ktorá bola s ohľadom na 
kritický stav pandémie ku koncu roka 2020 evidentne potrebná, ponechala na 

162 Pre detaily tejto parlamentnej schôdze pozri: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?si-
d=schodze/schodza&ID=416#current>.

163 Vyhláška č. 67/2020 Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohro-
zení verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, 
ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19. Dostupné na: 
<https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_33_2020.pdf>.
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úplne poslednú chvíľu. Bez osobitnej výnimky Úradu verejného zdravotníctva 
vo vzťahu k poslancom, ktorí mali byť v izolácii, by ani zrýchlenie ústavodarné-
ho procesu nemohlo stačiť. Ústavodarný proces bol napokon úspešný a ústavný 
zákon o bezpečnosti štátu bol novelizovaný s účinnosťou k 29. decembru 2020. 
Vláda tak hneď 29. decembra 2020 mohla predĺžiť trvanie núdzového stavu.164

Kým prvá skúsenosť s ústavodarným procesom počas krízovej situácie vy-
kazovala známky štandardného ústavodarného procesu, druhá situácia bola 
zjavne odlišná. Avšak namiesto zvýšenia rigidity ústavodarného procesu, ktorá 
je leitmotívom posilnenia stability ústavného systému v čase ohrozenia, sa už 
aj tak pomerne flexibilný postup v praxi, t. j. neformálne ešte viac zjednodušil. 
Ústavodarný proces bol evidentne zrýchlený a súčasne sa pre poslancov vytvori-
li podmienky účasti, ktoré im v čase zúriacej epidémie nedovoľovali vyjsť ani na 
ulicu. Z flexibilného ústavodarného procesu sa tým stal akýsi „super-flexibilný“, 
a to aj bez zmeny formálnych podmienok ústavodarného procesu. Tento prípad 
kopíruje jednu z hypotéz, podľa ktorej, ak nedôjde k zvýšeniu rigidity ústavo-
darného procesu počas krízových situácií, pod ťarchou krízy (vplyvom efektu 

„zomknutia sa“, príp. paniky) sa ústavodarný proces neformálne zjednoduší.165 
Navyše sa tento ústavodarný proces priamo dotýkal tak hmotnoprávnych, ako 
aj procesných podmienok pravidiel krízových situácií, ktoré sa menili „počas 
hry“. Ústavodarný proces sa s výnimkou parlamentných väčšín stal ešte väčšou 
formalitou ako v normálnych časoch. Takýto prístup je pro futuro samozrejme 
zásadným spôsobom opätovne zneužiteľný. To potvrdzuje dlhodobú, predo-
všetkým však len akademickú kritiku, podľa ktorej je ústavodarný proces na 
Slovensku v zásade politickou formalitou bez náležitých právnych poistiek proti 
zneužitiu.166

Ústavodarná moc disponuje tzv. kompetenčnú kompetenciu, t. j. meniť prá-
vomoci jednotlivým zložkám mocí. Bohužiaľ je táto enormne zásadná právo-
moc v našich podmienkach zverená do rúk výlučne jedného politického orgánu. 
Bez ohľadu na to, či ide o krízovú situáciu alebo normálne časy, zvádza taká-
to konštelácia k zneužívaniu ústavodarnej právomoci. Skúsenosť s výkonom 

164 Rozhodnutie vlády je dostupné na: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18961/1>.
165 ALBERT, R., ROZNAI, Y. Introduction: Modern Pressures on Constitutionalism. In ALBERT, 

R., ROZNAI, Y. (eds.) Constitutionalism Under Extreme Conditions. Law, Emergency, Exception. 
Springer. 2020, s. 3.

166 Bližšie BARANÍK, K. Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike (habilitačná 
prednáška). In Právny obzor. 2021, roč. 104, č. 1, s. 21 – 23. 
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ústavodarnej právomoci počas krízovej situácie poukazuje, že nie je možné 
podceňovať tendenciu ďalšieho ohýbania pravidiel s úmyslom ešte väčšmi zjed-
nodušiť už aj tak veľmi flexibilný proces zmeny Ústavy.

4.4 Návrhy de constitutione ferenda

Tak ako bolo už v úvode naznačené, krízová ústava by mala byť oriento-
vaná konzervatívne. Pomocou výnimočných, tzv. krízových prostriedkov by 
mala smerovať k obnoveniu, t. j. reštitúcii ústavného statusu quo. Nemala by 
slúžiť ústavnoprávnej kreativite, pretože krízová situácia by mohla poskytnúť 
podnety na zneužitie ústavného systému pod zámienkou jeho ochrany. To ale 
neznamená, že ústavodarný proces by nemohol byť vnútorne diferencovaný. 
Každý ústavný článok totiž nemusí byť chránený rovnakým spôsobom. Vo vzťa-
hu ku krízovým prostriedkom by mohol byť postup zmeny jednoduchší, ako je 
tomu v prípade ochrany ústavných fundamentov, ktorých ohrozenie krízová 
situácia prináša.

Ak však štát preferuje dualistický model riešenia krízových situácií, potom 
by aj ústavodarný proces mal prebiehať v dualistickom, t. j. odlišnom režime 
v porovnaní s normálnymi časmi. Odlišnosť by samozrejme mala znamenať 
rigidnejší ústavodarný režim. Ako už bolo uvedené skôr, bez sťaženia ústavo-
darného procesu alebo obmedzenia novelizácií hmotnoprávnych ustanovení 
existuje pravdepodobnosť, že sa v krízových situáciách tento proces stane jed-
noduchší, a tým pádom aj zneužiteľnejší, ako je tomu v normálnych časoch.

Slovenská republika prináša v tomto smere pomerne zaujímavý prípad. Na 
jednej strane už v normálnych časoch Ústava umožňuje pomerne flexibilný 
ústavodarný proces koncentrovaný v jednokomorovom parlamente. Národná 
rada na zmenu Ústavy nepotrebuje žiadne ďalšie inštitucionálne či populár-
ne odobrenie. Takáto konštelácia môže občas produkovať bizarne jednoduché 
zmeny nehodné ústavnej úpravy.167 

167 Príkladom na to sú bleskové schvaľovania noviel ústavy. Najradikálnejší príkladom zo sloven-
skej ústavodarnej praxe je pravdepodobne schvaľovanie parlamentnej tlače č. 548 v piatom 
volebnom období Národnej rady (v roku 2011). To celkovo trvalo len približne 35 minút. To 
je naozaj neuveriteľne skrátený ústavodarný proces. Navyše, tento ústavný zákon nadobudol 
účinnosť dňom vyhlásenia. Bližšie informácie o tomto ústavodarnom procese sú dostupné na: 
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/vyhladavanie_vysledok&Za-
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Počas krízových situácií môžu s ohľadom na ústavodarný proces v sloven-
skom ústavnom poriadku nastať dva prípady. V prvom z nich sa v zásade nič 
nedeje a Národná rada uplatňuje ústavodarnú právomoc rovnakým spôsobom, 
ako je tomu v normálnych časoch. Doterajšia, pomerne chudobná skúsenosť 
s ústavodarným procesom počas krízovej situácie preukazuje, že už aj tak jed-
noduchý proces ústavnej zmeny z normálnych čias bol náchylný k ešte väčšie-
mu zjednodušeniu. V druhom prípade, ak by išlo o výnimočný stav, vojnový 
stav alebo vojnu a navyše by Národná rada nebola schopná zasadať, právomoci 
parlamentu by prebrala Parlamentná rada. Táto však nedisponuje ústavodar-
nou právomocou. Pri najzávažnejších krízových ohrozeniach teda Ústavu nie je 
možné meniť vôbec. Pri realizácii ústavodarného procesu teda Ústava umožňu-
je dva extrémy. Prvý je rovnaký, prípadne silou krízovej situácie ešte jednoduch-
ší ústavodarný proces, ako je tomu v normálnych časoch. V druhom prípade je 
to úplná ústavodarná blokácia v najťažších krízových stavoch.

Pri návrhoch na možné zlepšenie ústavodarného procesu v krízových situ-
áciách je preto potrebné akcentovať dualizmus, ktorý by krízová ústava mala 
zvýrazňovať. V  tomto smere by teda bolo vhodné ústavodarný proces v krí-
zových situáciách odlíšiť od jeho alternatívy v normálnych časoch. Bolo by 
ho potrebné sprísniť preto, aby sa ohrozenie ústavného systému nemohlo stať 
bezbrehým odôvodnením pre ďalšie zjednodušovanie už aj tak enormne fle-
xibilného procesu ústavných zmien. Na druhej strane by však bolo vhodné za 
určitých, avšak prísnych podmienok, ústavodarnú právomoc sprístupniť aj v ča-
soch, keď právomoci Národnej rady dočasne musí preberať Parlamentná rada. 
Existuje množstvo predstaviteľných poistiek, ktoré by pre ústavné zákony prijaté 
Parlamentnou radou mohli slúžiť ako dostatočná garancia proti zneužitiu vý-
konu ústavodarnej právomoci. Realizácia ústavodarného procesu by si naprí-
klad mohla vyžadovať schválenie či preskúmanie ďalším ústavným orgánom  
(napr. posúdenie ústavným súdom). Okrem toho, by po skončení krízovej 
situácie mohlo byť predpokladom ďalšej účinnosti takéhoto aktu dodatočné 
odobrenie v Národnej rade ako orgánu, ktorý ústavodarnú právomoc vyko-
náva primárne. To znamená v obdobnom režime, ako je tomu už v prípade 
iných uznesení Parlamentnej rady podľa čl. 7 ods. 4 ústavného zákona o bez-
pečnosti štátu. Taktiež by bolo možné, aby produkty ústavodarnej právomoci 

kZborID=13&CisObdobia=5&Text=&CPT=548&CisSchodze=&DatumOd=&DatumDo=&-
FullText=False>.
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Parlamentnej rady boli účinné len počas krízovej situácie, resp. do uplynutia 
vopred stanoveného časového obdobia.168 

*

*         *
Podľa Alberta sú „ústavné zmeny oknom do duše ústavy. Poodhaľujú jej naj-

citlivejšie miesta a súčasne demonštrujú jej najväčšiu silu.“169 Ústava odovzdáva 
plnú kontrolu nad tým najcitlivejším procesom Národnej rade. Na jednej strane 
to zefektívňuje prijímanie potrebných ústavných reforiem, no na strane druhej 
je ústavodarný proces podrobený absolútnej politickej svojvôli. Tá nepodlieha 
žiadnej kontrole, čo bolo opätovne zvýraznené poslednou novelou Ústavy a no-
vým znením čl. 125 ods. 4 Ústavy.

Tieto závery platia pre normálne, ale aj krízové časy. Absencia akejkoľvek 
deľby moci a kontroly pri výkone ústavodarnej moci dlhodobo napomáha jej 
politickému zneužívaniu.170 V tejto kapitole sa poukázalo na to, že krízové si-
tuácie majú potenciál tento trend ešte prehĺbiť a celý ústavodarný proces pri-
blížiť k ešte väčšej formalite. Zachovanie monistickej koncepcie ústavodarného 
procesu v krízovej situácii v enormne flexibilnom formáte môže mať zásadné 
kontraproduktívne účinky. Kapitola sa v tomto smere pokúsila analyzovať alter-
natívy, ktoré sú pre ústavodarné procesy v krízových situáciách predstaviteľné. 
S ohľadom na doterajšiu, pomerne slabú skúsenosť s krízovými situáciami sa 
už dajú badať určité trendy. V nich sa nepreukázala akákoľvek zvýšená úcta 
k ústavodarnému procesu, a preto sa zásadným spôsobom apeluje na potrebu 
jeho zvýšenej rigidity. Práve tento najzásadnejší proces sa v kritických situáci-
ách môže stať povestnou achillovou pätou, ktorá prispeje k zneužitiu ústavného 
systému pod „plášťom krízovej nevyhnutnosti“.

168 ALBERT, R., ROZNAI, Y. Emergency Unamendability: Limitations on Constitutional 
Amendment in Extreme Conditions. In Maryland Law Review. 2022, roč. 81. č. 1, s. 255 – 252.

169 ALBERT, R. Constitutional Amendments. Making, Breaking and Changing Constitutions. New 
York : Oxford University Press, 2019, s. 2.

170 BARANÍK, K. Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike (habilitačná prednáš-
ka). In Právny obzor. 2021, roč. 104, č. 1, s. 22.
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5. KAPITOLA

ÚSTAVNOSŤ PREDLŽOVANIA NÚDZOVÉHO STAVU 
V PANDEMICKOM ROKU 2020

Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá sa naplno rozbehla v roku 2020 a trvá 
až dodnes, preverila nielen schopnosti štátu kompetentne reagovať na nepred-
vídateľné krízové situácie, ale aj relevanciu teoretických poučiek týkajúcich sa 
všeobecnej povahy práva a štátu.

Dnes vie právna teória s určitosťou aj také veci, ktoré pred pandémiou skôr 
iba tušila. Vie napríklad to, že občan nenájde všetky všeobecne záväzné predpisy 
v Zbierke zákonov, alebo že povinnosti mu možno ukladať aj interným orga-
nizačným aktom, akým je uznesenie vlády, alebo že primeranosť štátno-mo-
cenského zásahu do jeho ľudských práv môže v určitej situácii lepšie posúdiť 
epidemiológ ako právnik.

Zrejme aj kvôli potrebe takýchto aktualizácií sa slovenskí právnici a právnič-
ky k výkonu štátnej moci v boji proti pandémii stavali veľmi kriticky. Nútená ka-
ranténa v štátnych zariadeniach, selektívne zatváranie obchodných prevádzok, 
nekonečný experiment s celoplošným testovaním... to všetko sú opatrenia, kto-
ré mohli byť nastavené oveľa ohľaduplnejšie voči ľudským právam i verejným 
financiám.

Odborná spätná väzba sa však nevyhla preháňaniu,171 ba niekedy ani vylože-
ným konšpiráciám.172 Ak sa vírus šíril priamo úmerne k intenzite medziľudskej 

171 Napríklad Tomáš Ľalík píše: „Nepoznám ľudské právo, ktoré by právnym režimom boja s pan-
démiou nebolo porušené…“ ĽALÍK, T. Predhovor. In ĽALÍK, T. (eds.) Obmedzovanie ľudských 
práv. Bratislava : Univerzita Komenského. 2021, s. 5. Profesorka Tatiana Sedová zasa vo svojom 
príspevku z ľudskoprávnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 20. 5. 2021, kriticky konštatovala, 
že schengenský systém slobody pohybu je „de facto mŕtvy“. SEDOVA, T. K idei ľudských práv 
a demokracie v čase pandémie – teoretický a empirický pohľad. In. SEDOVÁ, T., SMOLKO-
VÁ, E. (eds.) Kontroverzie ľudských práv a pandémia COVID 19. Bratislava : VEDA. 2021, s. 22. 
Takéto zveličovanie pri hodnotení protipandemických opatrení je pomerne bežné.

172 Napríklad bývalý ústavný sudca Ján Drgonec v jednom rozhovore bez dôkazu tvrdil, že vláda 
navrhla v novele Ústavy č. 422/2020 Z. z. odobrať ústavnému súdu právomoc preskúmavať sú-
lad ústavných zákonov s Ústavou preto, že „chce urobiť nový ústavný zákon o núdzovom stave 
a chystá sa zabrániť jeho preskúmaniu na ústavnom súde“. KULLOVÁ, Z. Ján Drgonec: Núdzový 
stav nie je divočina podľa Matoviča. Môže nám zavrieť dvere k pomoci od EÚ. [náhľad z 22. 4. 
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interakcie, potom protipandemické opatrenia z povahy veci museli obmedzo-
vať ľudské práva. Navyše, kompetentné autority rozhodovali v podmienkach 
epistemickej neistoty, takže najmä v úvodnej fáze pandémie celkom pochopi-
teľne prijímali aj také preventívne kroky, ktoré sa s odstupom času javia ako 
neprimerané.

Kritike sa nevyhla ani súdna moc, ktorej sa dával za príklad sebavedomý 
prístup českých súdov neváhajúcich protipandemické opatrenia nielen pre-
skúmavať, ale aj rušiť.173 Možnože slovenské súdy si pri chránení zákonnosti 
a ústavnosti v takej citlivej celospoločenskej otázke neverili aj preto, že im zväč-
ša nedôveruje ani spoločnosť. V každom prípade, ak si chceme urobiť plastic-
kejší obraz o kolapse nášho právneho štátu počas pandémie, mali by sme sa 
porovnávať nielen s pozitívnymi, ale aj negatívnymi vzormi.

Slovenské štátne orgány nie vždy dokázali adekvátne vyvážiť ochranu verej-
ného zdravia s inými verejnými dobrami či ľudskými právami. O takéto váženie 
sa však aspoň pokúšali, čo indikuje, že ľudské práva uznávajú ako samostat-
né ústavné hodnoty, ktoré pri prijímaní štátno-mocenských aktov majú určitú 
váhu. To kontrastuje s prístupom Čínskej ľudovej republiky, kde ľudské práva 
pri prijímaní politiky nulového covidu nemali váhu žiadnu. Napríklad zmoc-
není komunitní pracovníci dávali v niektorých čínskych mestách na vstupné 
dvere od bytov železné reťaze, aby tak zabránili pohybu osôb, ktoré sa vrátili 
z provincií so zaznamenanými pozitívnymi prípadmi ochorenia.174 

Predstavme si občana, ktorý by bol v  čase platnosti zákazu vychádzania 
v byte, kde sa rozhorí požiar. Ak by sa nachádzal na Slovensku a z bytu by ušiel, 
musel by riešiť otázku, či takáto vychádzka spadá do niektorej z neprehľadného 
súboru výnimiek, ktoré slovenský zákaz pripúšťal. Ak by sa nachádzal v Číne, 
pravdepodobne by sa udusil alebo uhorel. Ak teda pripustíme, že právny štát 
počas pandémie na Slovensku zlyhával, jedným dychom treba dodať, že nie je 
zlyhanie ako zlyhanie.

2022]. Dostupné na: <https://www.trend.sk/spravy/jan-drgonec-nudzovy-stav-nie-je-divoci-
na-podla-matovica-moze-nam-zavriet-dvere-pomoci-eu>.

173 Pozri napríklad PROCHÁZKA, R. Týždeň v práve Rada Procházku: Kto ešte nemá dosť pan-
démie a kolúznej väzby? [náhľad z 22. 4. 2022]. Dostupné na: <https://dennikn.sk/2417129/
tyzden-v-prave-rada-prochazku-kto-este-nema-dost-pandemie-a-koluznej-vazby>.

174 Pozri napríklad tweet Violy Zhou z 5. februára 2020 [náhľad z 22. 4. 2022]. Dostupné na: 
<https://twitter.com/violazhouyi/status/1225059110678228994>.



121

ÚSTAVNOSŤ PREDLŽOVANIA NÚDZOVÉHO STAVU V PANDEMICKOM ROKU 2020

5.1 Čo by bolo, keby...

Zhovievavo hodnotíme aj parciálnu otázku predlžovania núdzového stavu. 
Sme si dobre vedomí toho, že toto opatrenie je prima facie politicky a práv-
ne kontroverzné, pretože podobne ako ostatné krízové režimy aj núdzový stav 
umožňuje extenzívny zásah do ľudských práv. Napriek tomu si myslím, že po-
kiaľ vláda dokáže prijať účinné opatrenia na zabránenie šírenia smrteľnej vyso-
ko nákazlivej choroby iba v núdzovom stave, potom je legitímne, aby takýto stav 
vyhlásila a v prípade potreby aj predlžovala či obnovovala. Domnievame sa, že 
takýto postup bol legitímny aj za predchádzajúcej právnej úpravy, ktorá inštitút 
predlžovania núdzového stavu nepoznala.

Aby som odôvodnil tento záver, vrátim sa do minulosti, konkrétne do  
28. decembra 2020, kedy druhý deň po sebe presiahol denný prírastok obetí co-
vidu číslo sto.175 V tento deň mal parlament rozhodovať o možnosti explicitného 
predĺženia núdzového stavu, ktorá vo vtedajšom zákone o bezpečnosti štátu 
chýbala. Napriek tomu, že vláda mala pohodlnú ústavnú väčšinu, nebolo isté, 
či navrhovaná zmena prejde, keďže niektorí z vládnych poslancov boli pozitív-
ne diagnostikovaní, čo im bránilo v účasti na schôdzi. Po zmene hygienických 
pravidiel na poslednú chvíľu sa však títo poslanci schôdze zúčastnili, hoci len za 
igelitovou fóliou, ktorá mala brániť ďalšiemu šíreniu nákazy v pléne parlamentu. 
Za návrh bolo 91 hlasov.176 

Scénka z hlasovania pôsobila tragikomicky aj preto, že uvedený legislatívny 
problém sa dal anticipovať mesiace dopredu, hoci vláda neurobila nič preto, 
aby ho v predstihu odstránila. Priťažujúcou okolnosťou bol aj fakt, že vláda 
sa neunúvala rokovať o podpore navrhovanej zmeny s opozíciou, z ktorej as-
poň časť mohla na takéto rokovanie pristúpiť. V každom prípade, ak by parla-
ment navrhovanú zmenu neschválil a navrhovateľ by podľa § 96 ods. 3 zákona  
č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 
musel čakať šesť mesiacov, aby mohol podať návrh v tej istej veci, otázka, či 

175 Prehľadná štatistika obetí koronavírusu je dostupná na: <https://korona.gov.sk/koronavirus-
-na-slovensku-v-cislach/> [náhľad z 22. 4. 2022].

176 Pozri reportáž TV Markíza s titulom Poslanci schválili novelu, ktorá umožní predĺženie nú-
dzového stavu o 40 dní. [náhľad z 22. 4. 2022]. Dostupné na: <https://www.markiza.sk/spravy/
domace/2016728_poslanci-schvalili-novelu-ktora-umozni-predlzenie-nudzoveho-stavu-o-
-40-dni>.
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možno predĺžiť núdzový stav aj bez explicitného zákonného zmocnenia, by sa 
stala výsostne urgentnou.

5.2 Potreba zákonného zmocnenia

Zopakujme ešte raz, že ústavný zákon o bezpečnosti štátu pred 29. decem-
brom 2020 explicitne nepripúšťal možnosť predĺženia núdzového stavu. Zákon 
len v čl. 5 ods. 2 lakonicky konštatoval, že „núdzový stav možno vyhlásiť v ne-
vyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní“. V právnom štáte 
pritom platí, že ak štátne orgány nie sú explicitne zmocnené na vydanie či vy-
konanie určitého aktu, daný akt vydať či vykonať nesmú. Implicitné právomocí 
sú výnimkou, nie pravidlom.177 

Nemožnosť predĺženia núdzového stavu sa navyše opierala aj o presvedčivý 
argument a contrario: Ak by ústavodarca chcel, aby vláda smela núdzový stav 
predĺžiť, napísal by to do ústavného zákona explicitne, pretože presne takto to 
spravil pri úprave výnimočného stavu, ktorý sa vyhlasuje na účely odstránenia 
následkov teroristického útoku či hromadných násilností. Ústavný zákon o bez-
pečnosti štátu totiž v čl. 4 ods. 2 výslovne hovoril, že výnimočný stav možno vy-
hlásiť najdlhšie na 60 dní, no „ak vzniknú nové okolnosti bezprostredne súvisiace 
s dôvodmi, pre ktoré bol výnimočný stav vyhlásený“, možno ho predĺžiť „najviac 
o ďalších 30 dní“.

Ak vláda nesmela núdzový stav predĺžiť, nesmela ho ani obnoviť, teda vyhlá-
siť opakovanie pri riešení toho istého problému. Ak by ho totiž obnoviť smela, 
bol by to jednoduchý prostriedok, ako by mohla ustanovenie o deväťdesiatd-
ňovom limite obchádzať. Toto ustanovenie by sa tak stalo zbytočné, čo by bolo 
v rozpore s hermeneutickým predpokladom racionálneho zákonodarcu.178 

Zákonné zmocnenie je napokon nevyhnutné aj podľa axiologického ar-
gumentu: Základnou ideou ústavného zákona o bezpečnosti štátu totiž je, že 
ani vo výnimočných krízových situáciách, ktorých riešenie si žiada väčšiu 
koncentráciu a razanciu štátnej moci, nemožno úplne rezignovať na ochranu 

177 Podrobnejšie o podmienkach, kedy možno uplatniť teóriu implicitných právomocí pozri KÁ-
ČER, M., NEUMANN, J. Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve: Doktrinálny disent 
proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha : Leges, 2019, s. 22 – 41.

178 Podrobnejšie o tom, čo tento hermeneutický predpoklad stanovuje a kde sú riziká jeho použitia 
pozri KÁČER, M. Na okraji krajnej núdze: O prepisovaní zákonov počas ich aplikácie. Praha : 
Leges, 2016, s. 58 – 71. 
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základných práv a slobôd. Preto sa krízové stavy vyhlasujú iba za určitých špe-
cifických podmienok, ktorých splnenie treba posudzovať veľmi prísne. Benevo-
lentný prístup v tejto principiálnej otázke by sa nám mohol vypomstiť, pretože 
zvyšuje riziko erózie právneho štátu.

Z týchto dôvodov sa drvivá väčšina slovenských právnikov a právničiek 
zhodovala na tom, že najlepším riešením problému predlžovania núdzového 
stavu počas pandémie je zmena ústavného zákona. Takéto riešenie je skutočne 
najlepšie, no nie je jediné prípustné. V nasledujúcich riadkoch uvediem päť 
argumentov, prečo bolo možné obnoviť núdzový stav aj bez zmeny príslušného 
ústavného zákona.

5.3 Už sme to tu mali

V roku 2020 až do času hlasovania o spomínanej zmene ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu boli na Slovensku vyhlásené dva núdzové stavy, jarný a je-
senný, pričom každý z nich trval deväťdesiat dní. Tieto dve vládne opatrenia 
neboli prijaté nezávisle od seba, nesúviseli s dvoma rôznymi katastrofami, ale 
obidve reagovali na jednu a tú istú pandémiu, na jej prvú a druhú vlnu. Keď sa 
teda bavíme o obnovení núdzového stavu, diskutujeme o tom, či je teoreticky 
možné niečo, čo sa v praxi už dávno odohralo.

Voči tomuto záveru sa dá rozumne protestovať: Ak vláda opakovane vyhlá-
sila núdzový stav pri riešení jednej a tej istej katastrofy, neznamená to nevy-
hnutne, že to aj urobiť smela. Ak je manželská nevera či korupcia na úradoch 
bežná, nevyplýva z toho, že je aj správna. Fakty automaticky neimplikujú normy.

Slabinou tejto námietky je, že vyhlásenie jesenného núdzového stavu odob-
ril aj Ústavný súd. Návrh na jeho preskúmanie pritom podali dva subjekty nezá-
visle od seba, no ani jednému z nich neprekážalo, že núdzový stav bol vyhlásený 
opakovane. Generálnemu prokurátorovi vadilo iba to, že núdzový stav nebol 
riadne odôvodnený a že jeho vecný rozsah a územná pôsobnosť nebola jasná. 
Skupina poslancov to zasa vyskúšala s argumentom, že COVID-19 nie je váž-
nejším ochorením, ako napríklad diabetes.179 

Opakované vyhlásenie núdzového stavu napokon neprekážalo ani Ústavné-
mu súdu, ktorý si sám predmet konania vymedzil tak, že v ňom ide preskúmať 

179 Pozri bližšie nález Ústavného súdu zo 14. októbra 2020, sp. zn. PL. ÚS 22/2020, body 6, 7, 8 
a 11.
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splnenie všetkých formálnych, ako aj vecných podmienok vyhlásenia núdzového 
stavu podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu.180

Pýtajme sa teda: Ak bolo opakované vyhlásenie núdzového stavu červenou 
čiarou, ktorej prekročenie indikuje rozpad právneho štátu, potom prečo tento 
flagrantný nedostatok navrhovatelia pred Ústavným súdom nenamietali a prečo 
si ho nevšimli ani samotní ústavní sudcovia a sudkyne? Zrejme preto, že tá čiara 
nebola až taká červená, ako sa na prvý pohľad zdalo.

5.4 Ak by bol ústavodarca chcel...

Zopakujme argument prezentovaný skôr v texte: Ak by bol ústavodarca 
chcel, aby vláda smela núdzový stav predĺžiť na viac ako 90 dní, tak by to do 
ústavného zákona priamo napísal, podobne ako to urobil pri úprave výnimoč-
ného stavu. Keďže však do 28. decembra 2020 nič také nespravil, oprávnenie 
predĺžiť núdzový stav vláde do tohto okamihu dať nechcel.

Podobné kontrafaktické úsudky sa pri výklade práva používajú relatívne 
často, ich problém však spočíva v tom, že nie vždy sú spoľahlivé. Totiž nie vždy 
sa dá jednoznačne určiť, či zákonodarca mlčí z dôvodu, že niečo uzákoniť nech-
cel alebo z dôvodu, že niečo uzákoniť opomenul. Táto otázka je pritom kľúčová, 
pretože ak v zákone niečo chýba z nedopatrenia, potom je prípustné, aby to 
doňho doplnil ten, kto ho vykladá.

Keď si porovnáme podmienky vyhlásenia výnimočného a núdzového stavu, 
zistíme, že výnimočný stav sa používa na elimináciu závažnej alebo hromadnej 
násilnej protiprávnej činnosti, zatiaľ čo núdzový stav sa používa na odstraňo-
vanie následkov nepredvídateľných živelných katastrof. Rozdielne druhy príčin 
krízových režimov odôvodňujú aj rozdielne chápanie ich časových limitácií.

Je iné, keď má vláda vo výnimočnom stave 60 + 30 dní, aby si poradila s tlu-
pami násilníkov, ako keď má v núdzovom stave 90 dní, aby si poradila s vyčíňa-
ním všemocnej prírody. Časový limit pre potláčanie násilností vytvára na vládu 
tlak, aby efektívne využila všetky svoje zdroje, no ten istý limit pri odstraňovaní 
následkov katastrofy môže vládu úplne znefunkčniť bez ohľadu na jej nasa-
denie a vynachádzavosť. Predpokladáme pritom zhodu, že časové limitovanie 

180 Ibidem, bod 38.
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krízových režimov má vytvárať formálnu prekážku zneužitia štátnej moci, no 
nie za cenu jej úplnej paralýzy.

Ak teda v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu chýbala možnosť predĺ-
ženia núdzového stavu, no nechýbala tam možnosť predĺženia výnimočného 
stavu, vo svetle pandemických udalostí z konca roka 2020 bolo zrejmé, že išlo 
o opomenutie, nie úmysel. Takéto opomenutia pritom robia aj tí najpozornejší 
zákonodarcovia, pretože nie je v ľudských silách do detailu predvídať budúcnosť 
a poslanci a poslankyne pri hlasovaní o zákonoch nemôžu pamätať na všetky 
situácie, v ktorých sa ich zákon bude v budúcnosti uplatňovať. Dnešná verzia 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu už ráta s tým, že pandémia môže trvať 
dlhšie časové obdobie. Až budúcnosť však ukáže, s čím všetkým tento zákon 
zatiaľ neráta, hoci by mal.

5.5 Časový limit aj tak nie je zbytočný

Uvedená nedokonalosť ústavného zákona o bezpečnosti štátu sa dala odstrá-
niť nielen prostredníctvom jeho novelizácie, ale aj prostredníctvom jeho výkla-
du. Vykladač či vykladačka si nemuseli do zákona primýšľať ustanovenia, ktoré 
v ňom neboli, stačilo, ak by nanovo vyložili ustanovenia, ktoré v ňom už boli.

Čo ak ustanovenie o maximálnej dĺžke núdzového stavu nehovorilo o tom, 
ako dlho mohol trvať núdzový stav vyhlásený v súvislosti s jednou a tou istou 
katastrofou, ale o tom, ako dlho mohlo platiť jedno uznesenie o vyhlásení nú-
dzového stavu? Gramatická metóda výkladu takéto čítanie pripúšťala, no po-
chybnosti ostávali.

Ak by sme si uvedené čítanie zákona osvojili, nestalo by sa ustanovenie 
o maximálnej dĺžke núdzového stavu prakticky zbytočné? Nie nevyhnutne, pre-
tože aj povinnosť vlády hlasovať o núdzovom stave aspoň každých 90 dní plní 
určitú ochrannú funkciu. Totiž povinnosť prijímať v pravidelných intervaloch 
aktívne rozhodnutie o pokračovaní krízového režimu je odrazom skutočnosti, 
že daný režim nie je novým normálom a že nemôže platiť na neurčito.

Nie je však povinnosť opakovane hlasovať o núdzovom stave len formálnou 
prekážkou, ktorá sa dá zdolať bez väčších ťažkostí? Nie nevyhnutne, pretože za 
každé jedno takéto hlasovanie nesie vláda politickú zodpovednosť pred parla-
mentom a verejnosťou. Nehovoriac o tom, že každé jedno vyhlásenie núdzo-
vého stavu možno napadnúť na ústavnom súde, ktorý je povinný preskúmať 
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jeho formálnu a vecnú správnosť v zrýchlenom konaní do 10 dní od doručenia 
návrhu.

Nezabúdajme, že na rozhodnutia o protiústavnosti zákonov niekedy čakáme 
celé roky. Obavy z koncentrácie moci v rukách vlády sú teda pochopiteľné, no 
v porovnaní s inými hrozbami ich asi netreba preháňať.

5.6 Právo sa môže vyvíjať aj pomocou výkladu

Niektorým čitateľom a čitateľkám môže prekážať, že namiesto riadnej no-
velizácie textu ústavného zákona navrhujeme jeho pokútnu zmenu prostred-
níctvom výkladu. Aby sme si však spravili poriadok v úvahe, bude užitočné 
rozlišovať medzi najlepšími a prípustnými riešeniami.

Najlepším riešením je, keď ústavné právo mení ústavodarca, v našom prí-
pade parlament prostredníctvom ústavnej väčšiny. Legislatívna tvorba práva je 
totiž demokratickejšia, transparentnejšia, komplexnejšia a zväčša aj informova-
nejšia ako dotváranie práva pomocou výkladu.

Okrem toho, zmena ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorá nakoniec 
v parlamente prešla, je lepším riešením aj z vecného hľadiska. Táto novela totiž 
stanovuje, že opakované predĺženie núdzového stavu je možné len v príčinnej 
súvislosti s pandémiou, vždy najdlhšie na 40 dní a s dodatočným súhlasom 
parlamentu. Návrh teda výrazne posilňuje kontrolné mechanizmy, o ktorých 
bola reč pred chvíľou.

Bez ohľadu na to však stále platí – a to osobitne v ústavnom práve – že to 
najlepšie riešenie nemusí byť vždy jediným možným riešením. Ak Ústavný súd 
konštatuje, že nejaký právny akt je v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi, 
nehovorí nám, že daný akt predstavuje najrozumnejšiu alternatívu správania. 
Ústavný poriadok totiž zväčša len vytvára hranice, ktoré sa nesmú prekračovať, 
no nevyhnutne neudáva smer, ktorým sa musíme uberať.

Ak by sa teda parlamentu v onen decembrový deň nepodarilo schváliť ex-
plicitnú právomoc predlžovať núdzový stav v čase pandémie a navrhovatelia by 
museli čakať najbližších šesť mesiacov na podanie nového návrhu, kompetent-
né orgány by museli uvažovať o iných riešeniach. Jedným z nich je aj zmena 
zákona pomocou jeho výkladu. Nešlo by o najlepšie riešenie, stále by však išlo 
o riešenie prípustné.
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5.7 Ďalšie prípustné možnosti boli ešte horšie

Keď už diskutujeme o náhradných riešeniach, mali by sme rozobrať, či sa 
núdzové opatrenia vlády nedali suplovať aj inými právnymi nástrojmi. Koncom 
decembra 2020 bolo otázkou prvoradej urgencie, či možno zaviesť zákaz vychá-
dzania aj mimo núdzového stavu.

Paradoxom je, že právny stav platný k 28. decembru 2020 takéto riešenie 
pripúšťal. Novela zákona o ochrane verejného zdravia č. 286/2020 Z. z., ktorú 
parlament prijal v októbri 2020 totiž výrazne posilnila právomoci Úradu ve-
rejného zdravotníctva. Ten podľa vtedy platného § 48 ods. 4 písm. z) zákona 
o ochrane verejného zdravia mohol nariadiť „ďalšie nevyhnutné opatrenia na 
ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti 
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“.

Teda ak sme sa v danom období nachádzali v situácii, že sme bez zákazu 
vychádzania nedokázali účinne spomaliť šírenie pandémie, potom z vecného 
hľadiska predstavoval tento zákaz „nevyhnutné opatrenie na ochranu verejného 
zdravia“ bez ohľadu na to, či tu núdzový stav bol alebo nie. A to znamená, že 
podľa citovanej formulácie zákona mohol vychádzky zakázať aj Úrad verejného 
zdravotníctva.

Ak úrad napriek tomu uplatnenie tejto právomoci odmietal,181 zrejme to ne-
robil preto, že by mu k tomu chýbalo formálne zákonné zmocnenie, ale preto, že 
mu na to chýbala politická legitimita. Z jeho strany išlo o prezieravý postoj, kto-
rým dával najavo, že sa necítil byť limitovaný len dikciou deravého zákona, ale aj 
zmyslom pre politickú a spoločenskú realitu. Len dodajme, že medzičasom bola 
uvedená kvázi-diktátorská právomoc hlavného hygienika zrušená zákonom  
č. 533/2021 Z. z. s účinnosťou od 29. decembra 2021.

V každom prípade vyrovnávať sa s vtedajšou nedokonalosťou ústavného 
zákona o bezpečnosti štátu spoliehaním sa na vtedajšiu nedokonalosť zákona 
o ochrane verejného zdravia asi nebolo tou najlepšou stratégiou. Mohlo sa nám 
totiž stať, že namiesto vlády, ktorej rozhodnutia sú preskúmateľné v expresnom 
konaní pred Ústavným súdom, mohol obsahovo identické rozhodnutia prijímať 

181 GEHREROVÁ, R. Zákaz vychádzania sa môže v utorok skončiť, na predĺženie núdzového stavu 
chýbajú poslanci. [náhľad z 22. 4. 2022]. Dostupné na: <https://dennikn.sk/2199790/zakaz-vy-
chadzania-moze-v-utorok-skoncit-na-predlzenie-nudzoveho-stavu-chybaju-poslanci/>.
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úradník, ktorý je tak úzko špecializovaný, že sa len s veľkou ťažkosťou dá jed-
noznačne určiť, ktorý súd a v akom konaní ho má kontrolovať.

*

*         *
Právny teoretik Frederick Schauer hovorí, že odpovede, ktoré nám posky-

tujú zákony pri riešení právnych problémov, by sme nemali odmietať iba preto, 
že sa nám nepáčia. Aj zlá odpoveď je odpoveď a nie je našou úlohou pomocou 
výkladu naprávať chyby, ktorých sa dopustil zákonodarca.182 

V teórii znie Schauerova rada jednoducho: Ako nezaujatí pozorovatelia 
a pozorovateľky si môžeme založiť ruky a pozerať sa, či príslušné legislatívne 
orgány zmenia zákony, ktoré nám dnes diktujú zlé riešenia.

Takýto postoj však má svoje slabiny. Tú prvú, všeobecnú, predstavuje fakt, že 
výklad práva nie je nezaujatým pozorovaním reality, ale praktickou činnosťou 
zameranou na dosahovanie spoločensky žiaducich cieľov.183 V právnikoch sa 
preto niečo búri, keď vidia, že ich výklad práva smeruje ku katastrofe. Druhá 
slabina Schauerovho postoja sa týka špecificky krízových situácií. Tie sú totiž 
z povahy veci skôr výnimočné a nepredvídateľné, a preto sa len veľmi ťažko 
upravujú prostredníctvom právnych pravidiel, teda nástrojov určených na re-
guláciu normálneho a predvídateľného chodu udalostí.184 Právo upravujúce krí-
zové situácie tak podlieha zvýšenému tlaku na svoju aktualizáciu.

V ideálnom prípade k takejto aktualizácii dochádza v riadnom legislatívnom 
procese. Krízy však môžu mať veľmi dramatický nástup a ešte dramatickejšie 
následky, takže na takýto proces nemusí byť vždy čas. V takomto prípade ostá-
vajú len dve možnosti, ako sa s krízou vyrovnať: buď príslušný orgán neaktuálne 
pravidlá otvorene poruší, alebo sa pokúsi o ich kreatívnu interpretáciu.

Interpretácia ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorú sme v tomto texte 
ponúkli, väčšina slovenskej právnickej obce odmietla. Zákon celkom jasne sta-
novoval maximálnu dĺžku núdzového stavu na 90 dní, takže všetko nad tento 

182 SCHAUER, F. Thinking Like a Lawyer: A New Introduciton to Legal Reasoning. Cambridge 
(Mass.) - London : Harvard University Press, 2009, s. 163 a nasl.

183 DWORKIN, R. Justice for Hedgedogs. Cambridge (Mass.) - London: The Belknap Press of Har-
vard University Press. 2011, s. 152 – 156.

184 Porovnaj: SCHMITT, C. Political Theology: Four Chapters on the Concpet of Sovereignty. 
Chicago. London : The University of Chicago Press. 2005, s. 13. 
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limit bolo jeho flagrantným porušením, bodka. Právnická komunita na Sloven-
sku zotrvala pri tomto ortodoxnom výklade pravdepodobne preto, že niekde  
hlboko vnútri pracuje s implicitným predpokladom, podľa ktorého tou najis-
tejšou právnou garanciou ľudských práv nie je hodnotová argumentácia, ale 
striktné pridržiavanie sa formálnych podmienok platnosti práva.
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6. KAPITOLA

VPLYV KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ NA VÝVOJ PRINCÍPOV 
DEMOKRATICKÉHO A PRÁVNEHO ŠTÁTU

V situáciách, kedy je ohrozená bezpečnosť štátu, životy obyvateľov alebo ve-
rejné zdravie, nie je vždy možné plne rešpektovať základné nastavenie ústavné-
ho systému. Ani štruktúra štátnych orgánov a ich predpísané vzájomné vzťahy 
nemôžu byť dôsledne dodržiavané. V demokratickom a právnom štáte, však 
musia byť pripravené mechanizmy, ktoré budú funkčné aj v takomto krízovom 
období.

Právny poriadok Slovenskej republiky mal už pred nástupom pandémie 
vytvorený základný mechanizmus riešenia mimoriadnych situácií a krízového 
riadenia.185 No až príchod samotnej situácie a s ňou spojené vydávanie správ-
nych aktov priniesli konkrétne nejasnosti. Až reálna existencia mimoriadnej 
situácie prináša potrebu reakcií, zohľadňujúcich všetky, aj dovtedy nepredví-
dané okolnosti. Ústava umožňuje výkonnej moci, aby v krízových situáciách 
vydávala opatrenia, tým do istej miery nahrádza moc zákonnú. Z toho vyplýva, 
že v krízových situáciách vystupuje výkonná moc do popredia a ostatné dve 
zložky štátnej moci zatieňuje. Počas trvania núdze môže vláda vládnuť pro-
stredníctvom nariadení či iných podzákonných právnych aktov. Po skončení 
mimoriadneho stavu v štáte by však všetky ústavné pravidlá a nástroje vzá-
jomnej kontroly ústavných orgánov mali opäť vstúpiť do platnosti a mal by byť 
zabezpečený návrat k pôvodnému stavu.

185 Napríklad Ústava [čl. 51 ods. 2, čl. 102 ods. 3, čl. 119 písm. n), čl. 129 ods. 6], ústavný zákon 
o bezpečnosti štátu (články 1, 5, 6 a 8 až 11), zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane oby-
vateľstva, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbroje-
ných silách Slovenskej republiky [najmä § 2 ods. 2, § 4 ods. 2, 4, 6 a 7, § 5 ods. 2 písm. c) a § 10)], 
zákon o ochrane verejného zdravia (najmä § 4 ods. 1, § 6, 7 a § 48 až 50), ako aj podzákonné 
predpisy, najmä: vyhláška č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní 
vodou na obdobie krízovej situácie, vyhláška č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu  
v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  
o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie.
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Krízové riadenie si niekedy vyžaduje rozhodnutia na hrane, kedy je potrebné 
zvažovať pomer možných rizík a dosiahnutého účinku.186 Avšak je veľmi dôleži-
té už počas samotnej krízovej situácie dbať na to, aby nevznikli také škody, ktoré 
už nebude možné napraviť. Žiaľ, história dokazuje, že k zneužitiu právneho 
poriadku prichádza najmä počas krízových situácií. Vydávanie a uplatňovanie 
krízových opatrení so sebou prináša aj obmedzovanie základných ľudských práv 
a právom chránených záujmov, čo predpokladá aj samotná Ústava vo svojom  
čl. 51 ods. 2., kde je uvedené, že „podmienky a rozsah obmedzenia základných 
práv a slobôd a rozsah povinnosti v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu ustanoví zákon“. V tomto článku Ústavy nachádzame 
formálne riešenie naskytnutého problému. Avšak potreba ochrany toho, čo je 
a má zostať, správne a morálne zostáva aktuálna a možno ešte nástojčivejšia 
práve v období krízových situácií.

Najdôležitejšie ústavné hodnoty sú vyjadrené v ústavných princípoch. 
Ústavné princípy predstavujú pomyselný základ ústavy. Aj keď nie sú v ústave 
explicitne uvedené, vždy bude možné dokázať ich prítomnosť. V prípade, že nie 
sú v ústave výslovne zakotvené, je možné ich existenciu preukázať na právom 
upravených vzťahoch a v súvislostiach medzi jednotlivými normami tak hmot-
noprávnymi, ako aj procesnoprávnymi. 187

Zatieňovanie ostatných zložiek moci počas krízových situácií sa najmar-
kantnejšie prejavuje v narušení princípu deľby moci. Deľbu moci možno vnímať 
aj ako deľbu zodpovednosti medzi zákonodarnú moc, výkonnú moc a súdnu 
moc, ktorá vychádza z rovnováhy medzi týmito troma mocami. Žiadna moc 
nie je silnejšia ako tie ostatné. Legislatíva, exekutíva a súdnictvo sú si navzájom 
nezodpovedné, každá pôsobí samostatne a nezávisle na ďalšej moci. Táto odde-
lenosť je však relatívna.188  

Benátska komisia v Súhrne stanovísk a správ Benátskej komisie k núdzo-
vému stavu z roku 2020 upozorňuje na potrebu parlamentného a súdneho 

186 Bližšie pozri TRELLOVÁ, L. Slovenský ústavný systém pod tlakom korony. In Zborník príspev-
kov z medzinárodnej vedeckej online konferencie Bratislavské právnické fórum 2021 organizo-
vanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 22. – 23. apríla 2021 
pod záštitou Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, s. 92.

187 TRELLOVÁ, L. Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018,  
s. 153.

188 OROSZ, L, SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava : Wolters 
Kluwer,  2021, s. 28.
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dohľadu nad ostatnou zložkou moci. Princíp vzájomnej kontroly vyžaduje, aby 
boli rozdielne zložky moci v štáte vybavené rôznymi právomocami, aby žiadna 
z nich nemala monopol na štátnu moc, a aby sa mohli navzájom kontrolovať. Aj 
keď krízové riadenie štátu predpokladá vystúpenie exekutívnej moci do popre-
dia, nikdy sa nesmie nechať výkonný orgán bez obmedzení a kontroly. Dodáva 
však, že v parlamentnej demokracii je výkonná moc obvykle zložená z lídrov 
strán, a teda legislatívna kontrola nemusí byť dostatočne účinná. Z tohto dôvo-
du považuje najmä súdy za strážcov rovnováhy, ktorí musia v krízových situ-
áciách prevziať kontrolu nad zákonnosťou osobitných núdzových opatrení. 189 

V Predbežnej správe o opatreniach prijatých v členských štátoch EÚ v dô-
sledku krízy COVID-19, Benátska komisia upozorňuje, že: „koncepcia núdzo-
vého pravidla je založená na predpoklade, že v určitých situáciách politickej, vo-
jenskej a hospodárskej núdze musí systém obmedzením vlády ústavy ustúpiť pred 
potrebným zvýšením výkonnej moci. Avšak aj v prípade núdzového stavu musí 
prevažovať základná zásada právneho štátu.“190 

Európsky súd pre ľudské práva aj Súdny dvor Európskej únie vo svojej po-
četnej judikatúre neustále upozorňujú, že počas krízovej situácie je potrebné 
obmedzovať základné práva a slobody v čo najmenšej miere a len na nevyhnut-
ný čas. Je potrebné dbať na to, aby bol po uplynutí tejto situácie, možný návrat 
k pôvodnému stavu.

Posledné roky nám okrem mnohých, každodenných obmedzení priniesli aj 
jeden pozitívny aspekt v tom, že sa nám naskytuje možnosť skúmať našu spo-
ločnosť v situáciách, ktoré mnohí z nás nemali príležitosť nikdy zažiť a ktoré 
sa nedajú ani namodelovať. V tejto kapitole sa zameriavame na zodpovedanie 
otázky, aký vplyv majú tieto skutočnosti na hodnotovú stránku Ústavy, resp. na 
jej ochranu. Teda, či krízové situácie pomáhajú vývoju a upevňovaniu ústav-
ných princípov, alebo naopak, či im táto doba nie je naklonená.

Zameriavame sa najmä na rozhodnutia Ústavného súdu ako hlavného 
ochrancu ústavných hodnôt, ktoré súvisia s vydávaním správnych aktov počas 
pandémie, a to z dôvodu, že momentálna mimoriadna situácia spojená s krízou 

189 Súhrn stanovísk a správ Benátskej komisie k núdzovému stavu zo 16. apríla 2020, CDL-PI 
(2020) 003. Dostupné na: <www.ustavnysud.sk/- /benatska-komisia-2020>.

190 Predbežná správa o opatreniach prijatých v členských štátoch Európskej únie v dôsledku krí-
zy COVID – 19 a ich vplyv a demokraciu, právny štát a základné práva, štáte prijatá Európ-
skou komisiou pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) 8. októbra 2020,  
č. 995/2020, CDL (2020) 018. Dostupné na: <www.ustavnysud.sk/- /benatska-komisia-2020>.
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na Ukrajine sa zatiaľ viac odráža napríklad v aplikácii zákona č. 179/2011 Z. z. 
o hospodárskej mobilizácii, a tým spojeným zapájaním subjektov hospodárskej 
mobilizácie, než v obmedzovaní práv a ohrozovaní ústavných hodnôt.

6.1 Ochrana demokratických princípov a ústavných hodnôt 

Ústavný súd opakovane vo svojich rozhodnutiach zdôrazňuje, že čl. 1 ods. 1 
Ústavy si dáva za úlohu ochranu ústavných princípov a demokratických hodnôt, 
ktoré sú vzájomné previazané a spoločne tvoria koncept materiálneho a práv-
neho štátu, ktorý sa nemá zakladať na zdanlivom dodržiavaní práva či formál-
nom rešpektovaní obsahu noriem, aby navodzoval dojem, že predmetné právne 
skutočnosti sú v súlade s právnym poriadkom. Odkaz materiálneho právneho 
štátu, je práve naopak v tom, že platný právny poriadok je potrebné zosúladiť 
so základnými demokratickými hodnotami a následne ho dodržiavať, bez ohľa-
du na akékoľvek výnimky.191 

Článok 1 ods. 1 Ústavy možno vnímať ako návod na chápanie, výklad a apli-
káciu celého textu Ústavy. Význam tohto článku presahuje cez hranice norma-
tívneho textu Ústavy, aj ďalších častí ústavného systému Slovenskej republiky. 
Jeho posolstvo vyžaruje až za hranice celého právneho poriadku, keďže vniká do 
všetkých oblastí spoločenského života a vplýva na život každého jednotlivca.192 
V demokratickom a právnom štáte nemôže prichádzať k formálnemu chápaniu 
demokracie. Demokracia musí byť materiálna. Ak nejaký štát používa označe-
nie demokratický musí napĺňať materiálne znaky demokracie a demokratickej 
legitimity, nie len formálne znaky.193 Slovenská republika sa v čl. 1 ods. 1 Ústavy 
prihlásila k princípu materiálneho právneho štátu, pričom materiálny charakter 
právneho štátu čl. 1 ods. 1 Ústavy opakovane potvrdil vo svojej ustálenej judi-
katúre aj Ústavný súd.194 

V minulosti uprednostňoval Ústavný súd formálne nazeranie na právny 
štát. Odvolával sa na doslovné znenie Ústavy, resp. jej článkov a implicitne  

191 Nález Ústavného súdu z 20. mája 2009, sp. zn. PL. ÚS 17/2008.
192 OROSZ, L, SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava : Wolters 

Kluwer, 2021, s. 10.
193 BALOG, B. Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. Bratislava : Eurokódex, 2014, s. 84.
194 Rozhodnutia Ústavného súdu: I. ÚS 10/98, I. ÚS 54/02, PL. ÚS 24/03, I. ÚS 10/00, I. ÚS 84/02, 

PL. ÚS 49/03, IV. ÚS 47/03, III. ÚS 142/03, PL. ÚS 6/04, PL. ÚS 42/2015, PL. ÚS7/2017,  
PL. ÚS 21/2014.
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vyjadrenou hodnotovou stránkou sa zaoberal pomenej. Príklon k materiál-
nemu chápaniu právneho štátu predstavovali najmä rozhodnutia Ústav-
ného súdu z 31. mája 2017, sp. zn. PL. ÚS 7/2017 a 30. januára 2019, sp. zn.   
PL. ÚS 21/2014. V druhom menovanom si Ústavný súd vyvodil právomoc pre-
skúmať súlad ústavných zákonov aj s implicitným materiálnym jadrom Ústavy. 
Dovtedy nemal Ústavný súd priznanú právomoc posudzovať súlad ústavných 
zákonov s Ústavou, resp. mu bola ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. vyslo-
vene odobraná. Vydaním tohto nálezu deklaroval Ústavný súd zmenu prístupu 
k ochrane ústavných princípov odrážajúcich ústavné hodnoty.

Rok 2020 a s ním spojený nástup pandémie ochorenia COVID – 19 si vy-
žiadali nemalé zásahy do fungovania ústavného systému a vydávanie mnohých 
opatrení, ktoré začali zasahovať do základných ľudských práv a  slobôd. Pri-
rodzenou reakciou opravených subjektov bolo podávanie návrhov na Ústavný 
súd na posúdenie súladu napadnutých predpisov či ich jednotlivých ustanovení 
s Ústavou, ako aj medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská repub-
lika viazaná.

Najdôležitejším poslaním sudcu je chrániť ústavu a demokraciu. Súdna moc, 
ako aj každý jednotlivý sudca musí chrániť tak formálnu demokraciu, ktorá je 
vyjadrená v legislatívnej zvrchovanosti a voľbách, ako aj demokraciu materiálnu, 
ktorú vyjadruje koncepcia deľby moci, vláda zákonov, nezávislosť súdnictva, ale 
taktiež základné princípy a ľudské práva.195 Ústavnému súdu tak krízová pande-
mická situácia ponúkla príležitosť dokázať a potvrdiť, nastolený trend ochrany 
materiálneho právneho štátu. Pretože, ako vysvetľuje Balog: „Tak ako v prípa-
de princípov demokratického štátu, aj v prípade princípov právneho štátu musia 
tieto okrem ich formálneho vymedzenia v ústave spĺňať aj obsahovú materiálnu 
kvalitu ich úpravy, ale najmä ich reálne naplnenie v činnosti všetkých orgánov 
verejnej moci. Zmienka o právnom štáte predstavuje trvalú ústavnú direktívu 
pre všetky orgány verejnej moci v Slovenskej republike vytvárať svojou činnosťou 
právny štát postavený na skutočnom obsahovom naplnení princípov a nielen na 
ich fasádnej deklarácií. Trvalou snahou a ambíciou Slovenskej republiky musí 
byť vytvorenie materiálneho právneho štátu a prekonanie formálneho chápania 
právnosti štátu.“196

195 BARAK, A. Sudca v demokracii. Bratislava : Kalligram, 2016, s. 25.
196 BALOG, B., TITTLOVÁ, M., FAKLA, M. Amnestie a milosti. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, 

s. 89.
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Takmer každý štát je možné, a to na základe vonkajších znakov, označiť za 
právny štát. Tým sa však význam tohto pojmu devalvuje. Cieľom zakotvenia 
právneho štátu v ústave nie je naplnenie jeho vonkajších znakov. Tento cieľ 
bude dosiahnutý až vtedy, keď sa podarí formálne znaky právneho štátu naplniť 
hodnotovým obsahom.197 Hodnota, ktorá je v ústave vyjadrená, či už explicitne, 
alebo implicitne, a teda ju je možné vyvodiť zo znenia textu ústavy, predstavuje 
ústavnú hodnotu, ktorá spadá pod najvyššiu, tzv. ústavnú ochranu. 198 Ak štát 
zlyhá pri plnení svojej legislatívnej povinnosti tým, že ju nevykonáva v danej 
kvalite, zakladá to jeho legislatívnu zodpovednosť. Legislatívna zodpovednosť 
predstavuje jeden z princípov materiálneho právneho štátu. Štát by mal dbať 
na to, aby pri vykonávaní legislatívnej činnosti neprichádzalo k excesom, tak-
tiež by nemali byť touto činnosťou porušované ďalšie princípy právneho štátu, 
najmä právna istota, predvídateľnosť práva, zákaz retroaktivity zákona alebo, 
zovšeobecnene povedané, nemalo by byť porušované právo na dobré zákony.199 
V materiálnom právnom štáte sa musí dodržiavať zákaz svojvôle výkonnej moci 
a materiálna spravodlivosť. Materiálna spravodlivosť vyžaduje nie len to, aby 
bolo tvorené právo spravodlivé a aby sa aj spravodlivo aplikovalo, ale vyžaduje 
aj primerané zaobchádzanie, správne zaobchádzanie a zohľadňovanie ekvity, 
a to s osobitným prístupom ku každému prípadu.200 

6.2 Vybrané rozhodnutia ústavného súdu

V prvých nálezoch vydaných počas pandémie (konkrétne rozhodnutia: ná-
lez Ústavného súdu zo 14. októbra 2020, sp. zn. PL. ÚS 22/2020 a nález Ústav-
ného súdu z 31. marca 2021, sp. zn. PL. ÚS 2/2021), ktoré boli výstupom konaní 
o súlade právnych predpisov, navrhovatelia už v návrhoch na začatie konania 
apelovali na ochranu ústavných princípov. Generálna prokuratúra a skupina 
poslancov namietali absenciu dôvodov v dokumentoch o vyhlásení či predĺžení 
núdzového stavu. S odkazom na čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o bezpečnosti 

197 OROSZ, L, SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava : Wolters 
Kluwer,  2021, s. 17.

198 BALOG, B., TITTLOVÁ, M., FAKLA, M. Amnestie a milosti. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, 
s. 91.

199 BALOG, B. Umenie tvoriť zákony. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 78.
200 KROŠLÁK, D., BALOG, B., SURMAJOVÁ, Ž. Teória štátu a práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 

2020,  s. 142 – 143.
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štátu, podľa ktorého možno núdzový stav vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čas, upozorňovali tiež na neurčité vymedzenie územia, na ktoré sa 
núdzový stav vzťahuje a neurčité vymedzenie rozsahu núdzového stavu. Čím 
došlo v mnohých oblastiach k vzniku právnej neistoty. Prvá námestníčka gene-
rálneho prokurátora upozorňovala na porušovanie princípov právneho a de-
mokratického štátu, konkrétne na porušovanie princípu primeranosti, princípu 
ochrany základných práv a slobôd a princípu právnej istoty, ktoré vyžadujú 
aby bolo „postihnuté územie“ alebo „bezprostredne ohrozené územie“ lepšie 
vymedzené, prípadne aby bolo zrozumiteľne určené pravidlo, podľa ktorého 
bude možné vždy územie, na ktorom je vyhlásený núdzový stav určiť. Skupina 
poslancov pripomínala súdu jeho vlastné slová, že čl. 1 ods. 1 Ústavy zodpo-
vedá iba právny akt, ktorý je formulovaný s dostatočnou presnosťou. Zrozu-
miteľnosť právnych noriem, najmä tých, ktoré zakazujú určitý druh správania, 
totiž zohráva dôležitú úlohu, pretože vo výraznej miere znižuje nebezpečenstvo 
svojvoľného a diskriminačného uplatňovania takýchto noriem výkonnou mo-
cou.201 Napriek tomu, súd hodnotovej stránke Ústavy rozsiahli priestor neve-
noval, a venoval sa skôr formálnej stránke jednotlivých ustanovení. V bode 67 
nálezu Ústavného súdu z 31. marca, sp. zn. PL. ÚS 2/2021 ochranca ústavnosti 
uviedol, že: „Ústavnosť, život a zdravie, demokracia, sloboda a právny štát sú 
pojmy mimoriadnej hodnoty, ktoré sa osobitným spôsobom prejavujú v predmet-
nom konaní o ústavnosti núdzového stavu vyhláseného v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.“ V bode 65 nálezu Ústav-
ného súdu z 31. marca, sp. zn. PL. ÚS 2/2021však Ústavný súd opisuje svoj 
reálny prístup ku konaniu, ktorý sa odzrkadlil aj v jeho rozhodnutí: „podstatou 
veci je preskúmanie, či boli splnené formálne a vecné podmienky na predĺženie 
núdzového stavu a či tak boli naplnené kritériá princípu legality (čl. 1 ods. 1) 
a viazanosti štátnej moci právom (čl. 2 ods. 2) a či obmedzenie základných práv 
a slobôd spĺňa ústavné podmienky.“ V týchto dvoch nálezoch Ústavný súd akoby 
pozabudol na potrebu materiálneho chápania právneho štátu a na latku materi-
álneho prístupu k ochrane ústavných princípov, ktorou v roku 2019 sám svojím 
rozhodnutím nastavil. V týchto dvoch rozhodnutiach, okrem konštatovania že 

„demokracia, sloboda a právny štát sú pojmy mimoriadnej hodnoty“ sa zmieňuje 
právny štát len sporadicky. Kým v náleze Ústavného súdu z 31. mája 2017, sp. zn.  
PL. ÚS 7/2017 sa otázkam materiálneho právneho štátu venuje Ústavný súd na 

201 Nález Ústavného súdu z 18. marca 1999, sp. zn. 15/98.
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30 miestach, v náleze Ústavného súdu z 30. januára 2019, sp. zn. PL. ÚS 21/2014 
sa pojmy ako „materiálny právny štát“, „materiálne jadro“ a „materiálne chápa-
nie právnosti štátu“ objavujú takmer 200-krát. Ústavný súd sa v predmetných 
konaniach uspokojil s posudzovaním formálneho aspektu prípadu a hodnoto-
vým otázkam sa vyhol. Súd zhodnotil formálnu stránku a vydal rozhodnutie bez 
toho, aby takéto špecifické konane využil a svojím konaním zasiahol do tvorenia 
hodnotového systému. K zásahu súdu do tvorby práva, by malo prichádzať vte-
dy, keď parlament nie je schopný regulovať spoločnosť takými predpismi, ktoré 
by netrpeli nedostatkami. Súdna moc sa tak z pozície moci rozhodujúcej spory 
na základe platných zákonov stáva mocou, ktorá zákony dotvára a dopĺňa par-
lament, ktorému takto môže až konkurovať.202

Rola súdov pri tvorbe práva by však nemala byť vnímaná iba ako konkurenč-
ná voči zákonodarcovi. Je potrebné ju vnímať ako prirodzenú a nikým zastupi-
teľnú zložku právneho štátu. Sudcovská tvorba práva pôsobí na zákonodarnú 
aj výkonnú moc, ale aj vertikálne, dovnútra súdnej moci. Tým, že súdna moc 
prechádza z pozície rozhodcu do pozície spolutvorcu práva, pomáha preko-
naniu charakteru výkonu súdnictva, ktorý Svák nazval „postsocialistický úrad-
nícky spôsob“. Takýto výkon bo založený na tzv. zákonnom existencionalizme, 
ktorý je charakteristický tým, že pseudodeduktívne vykladal právne predpisy. 
Bližšie ho možno opísať ako spôsob, pri ktorom je kladený prehnaný dôraz na 
identifikovanie skutkových okolností prípadu a ich subsumovanie pod konkrét-
ne ustanovenia zákonov. Zákony sú vnímané ako bezchybné normy, v ktorých 
je možné nájsť komplexné, vopred dané riešenie na konkrétny prípad. 203 Pri 
tomto prístupe sa sudcovia držia, slovami Sváka: „ ‚montesqueiovských‘ predstáv 
o sudcovi ako o mechanickom stroji na subsumovanie konkrétnych prípadov pod 
,vše riešiace‘ právne normy pozitívneho práva“.204

Necelé dva týždne po vydaní nálezu Ústavného súdu zo 14. októbra 2020, 
sp. zn. PL. ÚS 22/2020 podala pani prezidentka Slovenskej republiky návrh na 
začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy o súlade § 58 ods. 5 záko-
na o ochrane verejného zdravia v znení čl. I bod 21 zákona č. 286/2020 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane verejného zdravia, s čl. 1 ods. 1, čl. 2  
ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 46 ods. 3 a čl. 51 ods. 1 a 2 Ústavy a čl. 11 ods. 3 ústavného 

202 BALOG, B. Umenie tvoriť zákony. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 80.
203 BALOG, B. Umenie tvoriť zákony. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 84.
204 SVÁK, J. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku/The Judiciary and the Power of Judges in Slova-

kia.  Bratislava : Eurokódex, 2011, s. 110.
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zákona o bezpečnosti štátu. V návrhu upozorňuje na popretie princípov práv-
neho štátu tým, že zákonodarca vylúčil zodpovednosť štátu za škodu spôsobe-
nú výkonom protiepidemických opatrení v rozpore so zákonom. To by malo 
za následok, že orgány verejnej moci by za vydávanie akýchkoľvek, svojvoľne 
vydaných opatrení neniesli žiadnu zodpovednosť. Ďalej apeluje na Ústavný súd, 
aby pri rozhodovaní bral na zreteľ aj súlad ustanovení s ústavnými princípmi. 
Pripomína negatívnemu zákonodarcovi jeho vlastné slova: „Vzťah ústavnosti  
a zákonnosti je hierarchický. Zákonnosť sa odvodzuje z princípov ústavnosti  
a musí byť s nimi v súlade. Ústavnosť takto tvorí jadro zákonnosti.“205 Ústavný 
súd prijal uznesením206 návrh na ďalšie konanie a pozastavil účinnosť napadnu-
tého ustanovenia. V predmetnom uznesení argumentoval tým, že: „napadnuté 
ustanovenie vykazuje určité prvky systémovej nekoncepčnosti a pojmovej nedo-
konalosti.“ Ústavný súd opäť pristúpil k použitiu výrazov, ktoré vystihujú opak 
ústavných princípov, ale porušenie samotného princípu nevyslovil. Pojmová 
dokonalosť, ako aj systémová koncepčnosť sú predsa charakteristickými znakmi 
právnej istoty, ako vysvetľuje Ústavný súd v náleze z 1. októbra 2008, sp. zn.  
PL. ÚS 22/06: „K vlastnostiam obsiahnutým v medziach slovného spojenia právny 
štát patrí aj vzájomná bezrozpornosť právneho poriadku, lebo vzájomný nesú-
lad medzi platnými všeobecne závažnými právnymi predpismi oslabuje reálnu 
uplatniteľnosť a regulačnú účinnosť právnych noriem a taktiež právnu istotu ako 
atribút právneho štátu. Značná miera nesúladu medzi právnymi predpismi môže 
mať za následok dokonca popretie princípov právneho štátu.“207 Princíp právnej 
istoty vyplýva z Ústavy implicitne. Jeho podstatou je vytvorenie istoty subjektov, 
o ktorých sa rozhoduje, že v rovnakej alebo skutkovo zhodnej veci budú ich 
prípady rozhodnuté rovnako. „Rešpektovanie princípu právnej istoty musí byť 
prítomné v každom rozhodnutí orgánov verejnej moci, a to tak v oblasti normo-
tvornej, ako aj v oblasti aplikácie práva, keďže práve na ňom sa, hlavne a predo-
všetkým, zakladá dôvera občanov, ako aj iných fyzických osôb a právnických osôb 
k orgánom verejnej moci.“208

Ústavný súd tak namiesto trendu pokračovania v ochrane najdôležitejších 
princípov pomaly zakladá nový trend hľadania nových výrazov slúžiacich na 

205 Nález Ústavného súdu z 13. januára 1999, sp. zn. II. ÚS 58/98 a uznesenie Ústavného súdu  zo 
14. februára 2001, sp. zn. II. ÚS 13/2001.

206 Uznesenie Ústavného súdu zo 4. novembra 2020, sp. zn. PL. ÚS 27/2020.
207 Nález Ústavného súdu z 1. októbra 2008, sp. zn. PL. ÚS 22/06.
208 Nález Ústavného súdu zo 17. októbra 2018, sp. zn. II. ÚS 293/2018.
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vyhýbanie sa pomenovania ústavných princípov. Už v uvedenom náleze Ústav-
ného súdu z 31. marca 2021, sp. zn. PL. ÚS 2/2021 boli použité pojmy „doku-
mentárna preskúmateľnosť“ a „identifikácie jasnej nadväznosti na rozhodnu-
tie“, v záujme ktorých by mohlo byť vyhlásenie núdzového stavu konkrétnejšie 
a dôslednejšie špecifikované. Avšak priamej reakcii na porušenie právnej isto-
ty a predvídateľnosti práva, na ktoré navrhovateľ apeloval, sa súd v rozhodnutí 
vyhol.

Taktiež v konaní na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky 
na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy o súlade niektorých 
ustanovení zákona č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochra-
ne verejného zdravia s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, sa 
Ústavný súd otázke ochrany materiálneho právneho štátu vyhol.209 Vyhol sa jej 
napriek tomu, že generálny prokurátor vyslovil potrebu presadzovania koncep-
cie materiálneho právneho štátu a pripomenul súdu ďalší jeho nález210, v ktorom 
Ústavný súd zdôrazňoval, že predmetom ochrany poskytovanej čl. 1 ods. 1 Ústa-
vy sú ústavné princípy a demokratické hodnoty, vytvárajúce vo svojom súhrne 
a vzájomnej previazanosti koncept materiálneho právneho štátu. V právnom 
štáte, v ktorom tvoria neoddeliteľné súčasti princípy ako právna istota a spra-
vodlivosť (princíp materiálneho právneho štátu), sa osobitný dôraz kladie na 
ochranu týchto princípov.

V ďalších dvoch obdobných prípadoch211, týkajúcich sa de facto stále toho 
istého opatrenia, vyhlášky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej 
republiky;212 navrhovatelia namietali najmä porušene princípu zákazu diskri-
minácie a princípu generality právnych noriem. Aj keď Ústavný súd návrhom 
vyhovel a v oboch prípadoch podrobil napadnuté ustanovenia testu propor-
cionality, už v nich nevyzdvihol princíp proporcionality ako jeden z princípov 
demokratického a právneho štátu, a neupozornil ani v jednom z uznesení na 

209 Nález Ústavného súdu z 26. mája 2021, sp. zn. PL. ÚS 8/2021.
210 Nález Ústavného súdu z 22. septembra 1999, sp. zn. I. ÚS 17/99.
211 Uznesenie Ústavného súdu z 13. júla 2021, sp. zn. PL. ÚS 10/2021; uznesenie Ústavného súdu 

z 27. júla 2021, sp. zn. PL. ÚS 11/2021.
212 Poznámka autorky: Ústavný súd v rozhodnutí v prvom predmetnom konaní PL. ÚS 10/2021 

pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 
a obnovil platnosť a účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  
č. 218/2021; na čo Úrad verejného zdravotníctva zareagoval vydaním novej, mierne obmenenej 
vyhlášky č. 231/2021, ktorá bola predmetom konania PL. ÚS 11/2021.
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potrebu ochrany týchto princípov. Je však potrebné povedať, že aj v týchto roz-
hodnutiach badať, že ochranca ústavnosti sa znovu odráža od nenáročného 
brehu formálneho nazerania na právny štát a opäť začína plávať do vôd ochrany 
materiálneho právneho štátu.

V ďalšom konaní o súlade právnych predpisov však Ústavný súd na potrebu 
ochrany opäť pozabudol, aj keď v samotnom náleze súhlasí s navrhovateľom, 
ktorý v podaní citoval nález Ústavného súdu z 2. júla 2008, sp. zn. PL. ÚS 16/05: 

„Axiologickou a teleologickou bázou čl. 13 ods. 2 ústavy sú hodnoty a princípy de-
mokratického právneho štátu - suverenita zákonodarcu v spojení s princípom ob-
medzenej, konštitučnej vlády. Inými slovami, účelom čl. 13 ods. 2 ústavy je chrániť 
adresátov práva pred takými technikami právnej regulácie, ktoré sú typické pre tzv. 
policajné štáty; ide najmä o širokú diskrečnú právomoc exekutívy, vrátane jej mož-
nosti upravovať kľúčové súradnice vzťahu medzi občanmi a mocou podzákonnými 
opatreniami. Predmetné ustanovenie tak slúži predovšetkým na to, aby iné orgány 
ako parlament nemohli výkon základných práv o slobôd podrobiť akýmkoľvek ob-
medzeniam idúcim nad rámec zákona.“213, návrhu nevyhovel a v náleze214 žiad-
ny priestor vyzdvihnutiu a pripomenutiu dôležitosti materiálneho jadra Ústavy 
nevenoval. S materiálnym jadrom Ústavy je spojená aj koncepcia materiálneho 
právneho štátu a materiálneho prístupu k ochrane ústavnosti. Základom kon-
cepcie materiálneho právneho štátu je hodnotové chápanie práva.215 Navrho-
vatelia v tomto podaní namietali nesúlad nového znenia § 48 ods. 4 písm. z) 
zákona o ochrane verejného zdravia s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 1  
písm. a), ods. 2, ods. 3, ods. 4 Ústavy. Upozorňovali na porušenie princípu troj-
delenia štátnej moci (ako atribútu demokratického a právneho štátu) z dôvodu 
zverenia úpravy medzí základných práv a slobôd zákonodarcom orgánu výkon-
nej moci; zdôrazňujúc, že všetky obmedzenia základných práv a slobôd mu-
sia mať formu zákona a nie podzákonného predpisu. Princíp deľby moci patrí 
medzi organizačné princípy materiálneho právneho štátu.216 Deľbu moci mož-
no považovať za determinujúci faktor obsahu demokratického štátu.217 Princíp  

213 Nález Ústavného súdu z 2. júla 2008, sp. zn. PL. ÚS 16/2005.
214 Nález Ústavného súdu zo 16. februára 2021, sp. zn. PL. ÚS 14/2021.
215 CIBULKA, Ľ. A kol. Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 122.
216 TRELLOVÁ, L. Metamorfóza ústavnoprávnej úpravy obecnej samosprávy. In Výzvy a perspek-

tívy vývoja  ústavného práva Slovenskej republiky v procese európskej integrácie a globalizácie. 
Zborník príspevkov  z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26. októbra 2017 v Bratislave. 

Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017. 129 s.
217 GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. 141 s.
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deľby moci sa dá bližšie špecifikovať ako princíp deľby, oddelenosti, konkuren-
cie, kooperácie a vzájomnej kontroly mocí. 218

6.3 Príklon k ochrane ústavných princípov

V jednom z posledných ukončených konaní z množiny podaní napádajúcich 
ustanovenia opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19219 už ba-
dať značný príklon Ústavného súdu k ochrane najdôležitejších spoločenských 
hodnôt vyjadrených v ústavných princípoch. Vo svojom podaní napádala ve-
rejná ochrankyňa práv súlad ustanovení zákona o ochrane verejného zdravia  
s ustanoveniami Ústavy, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slo-
bôd (ďalej len „dohovor“), Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľud-
ských práv a základných slobôd Protokolu č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd a ústavného zákona o bezpečnosti štátu; týkajúcich 
sa najmä izolácie a karanténnych opatrení.

Verejná ochrankyňa práv sa vyjadrila k nedostatočnosti a nepredvídateľnosti 
opatrení spôsobenej absenciou vymedzenia ich nevyhnutnosti a primeranosti. 
Taktiež namietala absenciu alternatívnych, menej invazívnych riešení. Apelova-
la na dodržiavanie zásady legality a zdôraznila, že Slovenská republika je naďalej 
právnym a demokratickým štátom. Upozornila na tak neprimerané posilne-
nie právomocí orgánov výkonnej mocí, ktoré už presahujú požiadavky princí-
pu legality a právneho a demokratického štátu, dokonca aj v krízovom režime. 
Namietanú úpravu označila za nepredvídateľnú a nedostatočnú, nezaručujúcu 
prostriedky proti svojvôli dotknutých orgánov. To, v čom sa toto podanie di-
ferencuje od podaní ostatných, je veľkosť priestoru, ktorý navrhovateľka veno-
vala judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. Možno povedať, že takmer 
tretinu svojej argumentácie podložila názormi a výrokmi tejto inštitúcie, so 
zameraním na judikatúru ku Protokolu č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd zakotvenom . Reštrikcia základných práv a slobôd 
musí totiž zohľadňovať všetky medzinárodné záväzky, ku ktorým Slovenská re-
publika pristúpila.

Možno práve pod vplyvom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské prá-
va, dokladujúcich akú silnú váhu dáva táto inštitúcia na ochranu základných 

218 KROŠLÁK, D. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, 228 s.
219 Nález Ústavného súdu z 8. decembra 2021, sp. zn. PL. ÚS 4/2021.
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práv a slobôd, ktoré sa premietajú do princípov demokratického a právneho 
štátu a tvoria podstatnú časť materiálneho jadra ústavy, zmenil Ústavný súd 
svoju rétoriku a vyjadril sa, že: „Podľa koncepcie materiálneho právneho štátu 
a ústavných princípov, ktoré sú jeho súčasťou, je potrebné vykonať dôkladnú súd-
nu kontrolu a preskúmanie takto prijatých vnútroštátnych rozhodnutí.... k čím 
závažnejším obmedzeniam a zásahom do základných práv môže viesť využitie 
splnomocňovacieho ustanovenia, tým presnejšie v ňom musia byť určené mantine-
ly, v ktorých sa splnomocnený orgán verejnej moci môže pohybovať...Inak by totiž 
došlo nielen k ohrozeniu garancie legality zásahov a obmedzení základných práv 
a slobôd, ale aj - a predovšetkým k narušeniu rovnováhy v systéme deľby moci ako 
jedného z princípov právneho štátu“.220 Koncepcia materiálneho právneho štátu 
a ústavných princípov, vyžaduje vykonávanie dôkladnej súdnej kontroly vnú-
troštátnych rozhodnutí. Cieľom je zaručiť, že núdzový stav bude vnútroštátnou 
verejnou mocou skutočne využívaný v nevyhnutnom rozsahu, a bude dočasnej 
povahy. Žiadny vyhlásený núdzový stav nemôže mať taký vplyv na platnosť 
ústavných noriem, že budú v dôsledku jeho vyhlásenia pozastavené navždy.221

Ústavný súd vyslovil nesúlad napadnutého ustanovenia z dôvodu, že po-
rušuje princíp legality a legitimity ako základných princípov právneho štátu, 
a to tým, že zákonodarca delegoval kompetencie určovať medze základných 
práv orgánom verejnej moci bez dostatku legitimity od zdroja moci, a to tak za 
bežného stavu ohrozenia verejného zdravia, ako aj v krízovej situácii. Na záver 
Ústavný súd proklamoval svoje ďalšie smerovanie k ochrane materiálneho práv-
neho štátu tvrdením, že: „hoci šírenie ochorenia COVID-19 je nepochybne krízo-
vou situáciou, ktorá si spočiatku vyžadovala rýchle a masové zavedenie opatrení 
na jej riešenie, v súčasnosti už uplynul od vypuknutia pandémie dostatočne dlhý 
čas, ktorý umožnil štátu vytvoriť systém opatrení, ktorý na jednej strane umožní 
účinné predchádzanie šíreniu tohto nákazlivého ochorenia, no na druhej strane 
precizovaním zákonnej úpravy zabezpečí i ochranu základných práv jednotlivcov 
v miere vyžadovanej princípmi právneho štátu“222.

220 Nález Ústavného súdu z 8. decembra 2021, sp, zn. PL. ÚS 4/2021.
221 TRELLOVÁ, L. Slovenský ústavný systém pod tlakom korony. In Zborník príspevkov z medziná-

rodnej vedeckej online konferencie Bratislavské právnické fórum 2021 organizovanej Univerzitou 
Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 22. – 23. apríla 2021 pod záštitou Alumni 
Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Bratislava : Univerzita Komen-
ského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, s. 98.

222 Tamže.
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*

*         *
Princíp právneho štátu je princíp, na ktorom je budovaný celý právny po-

riadok i celý právny systém nášho štátu. Tento princíp presahuje do všetkých 
oblasti spoločenského života. Ústavný súd ako orgán ochrany ústavnosti je po-
vinný právny štát rešpektovať. Právny štát v sebe zahŕňa právnu istotu vrátane 
ochrany legálne nadobudnutých práv, ako aj legitímnych očakávaní. Charak-
terizuje ho stabilita právnych noriem, ako aj kontrolovaná činnosti orgánov 
verejnej moci.223

Namiesto pojmov „princípy právneho“ a „demokratického štátu“ môžeme 
použiť výraz „kvality právneho a demokratického štátu“224 Ústavný súd je teda 
povinný chrániť kvalitatívnu stránku právneho poriadku. V ideálnom prípade 
túto kvalitu aj zlepšovať.

Po analýze vybraných súdnych rozhodnutí sme dospeli k záveru, že činnosť 
Ústavného súdu v čase krízovej situácie nesmerovala k zlepšovaniu kvality práv-
neho a demokratického štátu. Svojou rozhodovacou činnosťou súd neprispieval 
k prehlbovaniu a upevňovaniu ústavných princípov. V neojedinelých prípadoch 
Ústavný súd nedbal ani o to, aby zostala táto kvalita, teda úroveň ochrany spo-
ločenských hodnôt zakotvených v Ústave udržaná.

Materiálny aspekt demokracie sa odzrkadľuje vo vláde týchto hodnôt. Zá-
kladné princípy v sebe odrážajú aj také hodnoty, ako sú morálka a spravodlivosť. 
Ďalšími hodnotami, ktoré naplňujú obsah pojmu „materiálna demokracia“ sú 
spoločenské ciele (napr. mier a bezpečnosť) a primeraný spôsob správania (napr. 
súdnosť, dobrá vôľa). Tak formálny, ako aj materiálny aspekt demokracie sú 
kľúčové, pri absencii jedného z týchto aspektov nemožno žiadny režim nazývať 
demokratickým.225 

Obsah princípov nie je nemenný, keďže naň vplýva dynamický spoločensko-
-politický vývoj, ako aj materiálne podmienky v spoločnosti, ktoré sú ovplyvne-
né všetkými zásadnými zmenami, ku ktorým v spoločnosti prichádza.226 Tieto 

223 Nález Ústavného súdu z 30. apríla 2008, sp. zn. PL. ÚS 16/2006.
224 DOMIN, M. Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie.  

Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 29.
225 BARAK, A. Sudca v demokracii. Bratislava : Kalligram, 2016, s. 57.
226 GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 129.
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zmeny musí reflektovať aj ochranca ústavnosti. Musí dbať na to, že aj v ťažkých 
krízových situáciách je potrebné pokračovať v rozbehnutej práci.

 Sudcovia by mali dbať na kontinuitu, nie diskontinuitu rozhodnutí. Mali 
by pokračovať v diele, ktoré začali tvoriť ich predchodcovia.227 Kým sa sudcovia 
nevymania z pod vplyvu zákonného existencionalizmu, nemôže prísť k plno-
hodnotnému napĺňaniu princípov materiálneho právneho štátu. Avšak na to, 
aby sa táto moc stala vítaným partnerom pri tvorení práva, musí najprv sama 
seba skultivovať a spracovať dedičstvo minulosti. Inak by mohla pri tvorbe prá-
va ešte viac uškodiť.228 Slepé rešpektovanie právnych predpisov sa ešte stále vní-
ma za prejav právneho štátu. Avšak čím je väčšie množstvo právnych noriem 
v právnych predpisoch, tým sa zvyšuje aj počet medzier a zároveň sa tým zni-
žuje počet princípov, ktorými by sa dalo pri výklade argumentovať.229 Mnohí 
vnímajú sudcovskú tvorbu práva ako prvok, ktorý narušuje klasické vnímanie 
deľby moci, predstavujúcej dôležitý aspekt právneho štátu. Okrem deľby moci je 
však potrebné v širšom spektre vnímať aj tradície a ich odkaz. Netreba zabúdať, 
že aj na území Slovenska bolo do roku 1950 hlavným prameňom práva uhorské 
obyčajové právo.230 Právny systém však nepredstavuje konfederáciu zákonov. 
Je tvorený právnymi normami a právnymi princípmi a všetky jeho časti sú na-
vzájom pevne prepojené. Sudca sa má na tvorení tohto systému podieľať ako 
partner, nie len ako činiteľ, ktorý len počúva príkazy tvorcu.231

Sudca Aharon Barak vysvetľuje úlohu sudcov pri procese tvorby práva nasle-
dujúco: „Odmietam názor, že sudca len nachádza právo a netvorí ho. Ide o falošný, 
ba priam detinský prístup. Montesquieho teória, že sudcovia sú ,iba ústami, ktoré 
slová zákona vyslovujú‘232 je podobne spochybňovaná...Význam práva pred a po 
súdnom rozhodnutí nie je ten istý. Pred rozsudkom bolo v zložitých prípadoch 
viacero možných riešení. Po rozsudku je právo tým, čo o ňom hovorí rozsudok.“233

Demokraciu možno charakterizovať ako krehkú rovnováhu medzi vládou 
väčšiny a základnými hodnotami spoločnosti, v ktorej táto väčšina vládne.  

227 BARAK, A. Sudca v demokracii. Bratislava : Kalligram, 2016, s. 43.
228 BALOG, B. Umenie tvoriť zákony. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 85.
229 SVÁK, J. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku / The Judiciary and the Power of Judges in Slo-

vakia.  Bratislava : Eurokódex, 2011, s. 104.
230 SVÁK, J. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku / The Judiciary and the Power of Judges in Slo-

vakia.  Bratislava : Eurokódex, 2011, s. 102.
231 BARAK, A. Sudca v demokracii. Bratislava : Kalligram, 2016, s. 24.
232 MONTESQUIEU, CH. L. pôvodne De l‘esprit des loix. 1. vydanie, r. 1748.
233 BARAK, A. Sudca v demokracii. Bratislava : Kallligram, 2016, s. 20.
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Ak odstránime vládu väčšiny z ústavnej demokracie zasiahne to celú jej pod-
statu. Ak ale odstránime vládu základných hodnôt zasiahneme celú existenciu 
ústavnej demokracie234.

Ako tvrdí Holländer: „V právnej politike súčasnosti sme svedkami pretrváva-
júcej dominancie legislatívneho optimizmu, viery v schopnosť normatívnej regle-
mentácie ovplyvňovať detaily ľudského diania spojené s hypertrofiou právnych 
predpisov, s neprehľadnosťou, nestálosťou, nezrozumiteľnosťou právneho poriadku, 
s jeho deštrukciou. Je otázkou, či judiciálna sféra, a to v konfrontácií s realitou 
života i s poznatkami právnej vedy nájde v sebe silu a odvahu stať sa určitou ba-
riérou, ktorá čelí deštrukcii. Je otázkou, či neopusti pozíciu industriálne továrne 
na rozhodnutia a nepokúsi sa so všetkou zdržanlivosťou a pokorou verejnej službe 
hľadať riešenia konkrétnych vecí v rámci vopred daného normatívneho rámca 
s ohľadom na základné princípy (písané i nepísané), s pohľadom na všeobecne 
akceptované predstavy o axiológii a racionalite právneho systému. Či sa pokúsi 
ponúknuť verejnosti hľadanie zmyslu a účelu, hľadanie možnosti zostaviť z roz-
trieštenej mozaiky zmysluplný obraz.“235

Krízové situácie prinášajú potrebu konať okamžite a pri tom čo najdôsled-
nejšie. Ako pri osobných nešťastiach či nehodách, je však v prvom rade dôle-
žité zachrániť život a odvrátiť priamo hroziace nebezpečenstvo, niekedy aj za 
cenu malých druhotných strát. Dôležité však je, aby sa k záchrane nepristupo-
valo od počiatku s nedbanlivosťou k pridruženým stratám. Inými slovami, ani 
v najnebezpečnejších situáciách netreba zabúdať na hodnoty a treba mať na 
zreteli, že hneď, ako to bude možné, sa musí pristúpiť tak k ich ochrane, ako aj 
upevňovaniu.

234 BARAK, A. Sudca v demokracii. Bratislava : Kalligram, 2016, s. 59.
235 HOLLÄNDER, P. Ústavněprávní argumentace; ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. 

Praha : LINDE,  2003, s. 13.
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III. ČASŤ

INŠTITUCIONÁLNE SÚVISLOSTI KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

ÚVOD

Jednou z tradičných a zaužívaných definícií ústavného práva je, že upravu-
je dve veľké oblasti: organizáciu verejnej moci a ochranu základných práv.236 
Je prirodzené, že ak sa v štáte vyskytne krízová situácia, jej dopady idú vždy 
primárne týmito dvoma smermi: kríza vplýva na činnosť ústavných orgánov, 
ktorých chod ňou môže byť významne skomplikovaný, a na práva jednotlivca, 
ktoré môžu byť pod tlakom krízy obmedzované. Dopad krízových situácií na 
ochranu základných práv nebol hlavným predmetom tohto výskumu, hoci ne-
priamo sme sa tejto otázky opakovane a nevyhnutne dotýkali.237 

Ako vyplýva aj z názvu tejto publikácie, naším hlavným výskumným zá-
merom bol chod ústavných orgánov v krízových situáciách. Takto vymedzená 
téma má množstvo rovín, z ktorých možno na ňu nazerať. Hoci hlavným im-
pulzom tohto výskumu bola pandémia ochorenia COVID-19, krízové situácie 
môžu nastať a bezpečnosť štátu môže byť v hre aj z iných dôvodov (vo februári 
2022 nám to trpko pripomenul vojenský útok Ruska proti Ukrajine). Rozvoj 
moderných technológií tiež priniesol dovtedy nepoznanú kybernetickú rovinu 
bezpečnosti. Každá krízová situácia otvára z pohľadu ústavných orgánov otázku 
ich chodu, vzájomných vzťahov a zodpovednosti, ktorú konfrontuje s „normál-
nym“ stavom. V tretej časti monografie, ktorá je aj rozsahom najväčšia, sme sa 
zamerali na rôznorodé otázky spojené s chodom ústavných orgánov Slovenska 
v krízových situáciách. Podobne ako v predchádzajúcich dvoch častiach, naším 
zámerom je nielen pomenovať a analyzovať existujúce problémy, ale aj formu-
lovať možnosti ich riešení.

236 Porovnaj napríklad CIBULKA, Ľ. a kol. Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 101 – 
102.

237 V tomto smere odkazujeme na nedávno publikovaný zborník, ktorý je výstupom z výskumné-
ho projektu zameraného práve na ľudskoprávny rozmer krízových situácií: ĽALÍK, T. (ed.) 
Obmedzovanie ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. 



148

ÚSTAVNÝ SYSTÉM SLOVENSKA POČAS KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ: MOŽNOSTI, LIMITY A RIEŠENIA

Ako bolo spomenuté, ohrozenie bezpečnosti a narušenie chodu ústavných 
orgánov štátu môže byť v súčasnosti spôsobené aj kybernetickými operáciami. 
Prvá kapitola tejto časti je preto venovaná práve tejto tematike, a to z pohľadu 
medzinárodného práva. Kybernetické operácie naberajú medzi štátmi osobitne 
na intenzite počas krízových situácií, o čom svedčia viaceré udalosti posled-
ných rokov. Kapitola sa venuje priblíženiu niekoľkých vybraných situácií opti-
kou (najmä) medzinárodného práva.

Jednou z prvých otázok, ktoré vo vzťahu k chodu orgánov verejnej moci 
nastolila pandémia ochorenia COVID-19, bola otázka (ne)možnosti ich fungo-
vania diaľkovou formou, resp. vo virtuálnom priestore. Druhá kapitola skúma 
problematiku komunikácie a rozhodovania orgánov verejnej moci (t. j. štátnych 
orgánov a orgánov územnej samosprávy) online formou počas trvania obme-
dzení a opatrení súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 v ro-
koch 2020 – 2022. Prináša analýzu súčasnej právnej úpravy, ale taktiež aj úvahy  
de lege ferenda v tejto oblasti.

Mimoriadne podstatnou otázkou, ktorá bola zvlášť zdôraznená aj v projek-
tovom zámere, je otázka fungovania parlamentu, osobitne Parlamentnej rady. 
Z povahy veci má táto otázka zásadný dopad nielen na chod jedného ústavné-
ho orgánu, ale potenciálne aj celého štátu. Slovenský právny poriadok už viac 
než dvadsať rokov formálne predpokladá riešenie situácie, keď je v čase vojny, 
vojnového stavu alebo výnimočného stavu znemožnená činnosť Národnej rady. 
Počas týchto krízových situácií má vykonávať jej ústavné právomoci Parlament-
ná rada, a to s určitými výnimkami, ktoré stanovuje limitačná klauzula. Právna 
úprava rokovania Parlamentnej rady je však veľmi strohá a nachádza sa len 
v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu. Predmetom tretej kapitoly je analýza 
viacerých identifikovateľných nedostatkov súčasnej úpravy. Ukazuje sa dokonca, 
že početnosť týchto nedostatkov by v aplikačnej praxi zrejme bránila dosiah-
nutiu účelu, na ktorý bola Parlamentná rada v slovenskom právnom poriadku 
svojho času zriadená. V záujme riadneho chodu Parlamentnej rady je preto 
nevyhnutným prijatie precíznejšej právnej úpravy.

Parlamentu sa týka aj štvrtá kapitola, ktorá sa zameriava na špecifickú otáz-
ku ústavných možností predĺženia volebného obdobia Národnej rady v čase 
trvania krízovej situácie, ak by konanie volieb predstavovalo hrozbu z pohľa-
du bezpečnosti štátu. Úprava ústavného zákona o bezpečnosti štátu je v tomto 
smere vyhodnotená ako nedostatočná, keďže nepočíta s viacerými okolnosťami, 
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ktoré môžu v čase krízových situácií nastať. Kapitola prináša i náčrt možných 
riešení tejto nevyhovujúcej situácie.

Piata kapitola upriamuje pozornosť na zodpovednostné vzťahy medzi exe-
kutívou a legislatívou v čase krízových situácií predpokladaných ústavným zá-
konom o bezpečnosti štátu. Cieľom je v tomto prípade posúdiť, či zodpovednosť 
exekutívy, reprezentovanej vládou alebo alternatívne aj Bezpečnostnou radou, 
voči legislatíve, ktorú predstavuje Národná rada alebo alternatívne Parlamentná 
rada, je zachovaná aj v čase krízových situácií, prípadne v akom rozsahu. Súčas-
ťou analýzy je poukázanie na nedostatky platnej ústavnej úpravy, ako aj načrt-
nutie návrhov de constitutione ferenda, ktoré by mohli viesť k ich odstráneniu 
alebo aspoň zmierneniu.

Rozborom zodpovednosti ústavných orgánov pokračuje šiesta kapitola, a to 
so špecifickým zameraním na krízové situácie vojny a vojnového stavu. Pred-
metom jej analýzy sú dopady vojny a vojnového stavu na zodpovednostné vzťa-
hy medzi vládou, Národnou radou a krízovými orgánmi, na ktoré prechádza vý-
kon právomocí ústavných orgánov v prípade znemožnenia ich riadnej činnosti. 
Kapitola sa venuje tiež dopadom týchto krízových situácií na vyvodzovanie zod-
povednosti voči prezidentovi republiky. Osobitnú pozornosť dostávajú najmä 
sporné otázky, ktoré so sebou prináša súčasná slovenská právna úprava. Táto 
kapitola ponúka určité porovnanie so zahraničnou právnou úpravou a prináša 
i niekoľko úvah de lege ferenda.

Siedma kapitola skúma tému zodpovednosti ústavných orgánov optikou 
rozpočtovej zodpovednosti. Fenomén rozpočtovej zodpovednosti získal v po-
slednom čase na Slovensku značnú pozornosť, a to vďaka vedeckej aktivite 
právnej doktríny,238 novelizácii Ústavy239 aj viacerým prebiehajúcim konaniam 
o ústavnosti zákonov na Ústavnom súde iniciovaným v roku 2022, kde je namie-
taný aj rozpor s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti.240 Napokon, 
ústavné pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a  transparentnosti sú témou di-
zertačnej práce autora tejto kapitoly, ktorá analyzuje rozpočtovú zodpovednosť 

238 Pozri najmä GIBA, M., BUJŇÁK, V. Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zod-
povednosti. In Justičná revue. 2020, roč. 72, č. 10, s. 1107 - 1142.

239 Ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. bol do Ústavy zaradený nový čl. 55a týkajúci sa rozpočto-
vej zodpovednosti a transparentnosti. Bližšie pozri OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej 
republiky. Komentár. Zväzok I. (základné princípy a ľudské práva). Bratislava : Wolters Kluwer, 
2021, s. 753 – 760.

240 Konania sp. zn. PL. ÚS 5/2022, PL. ÚS 13/2022 a PL. ÚS 16/2022.
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a jej dôležité aspekty počas jednotlivých krízových situácií. Predmetom kapitoly 
je aj poukázanie na problematické časti právnej úpravy a hodnotenie jej (ne)
dostatočnosti, ktorá by, v prípade krízovej situácie, mohla spôsobiť problémy 
v oblasti verejných rozpočtov a financií. 
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1. KAPITOLA 

NARUŠENIE CHODU NIELEN ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV 
ŠTÁTU KYBERNETICKÝMI OPERÁCIAMI Z POHĽADU 

MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA241

Hlavná téma konferencie, na ktorej bola prezentovaná táto kapitola, nesie 
názov „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krí-
zových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“. Už pri pohľade 
na uvedenú tému zaujme mimo iného pojem „krízová situácia“. Pri jej vyme-
dzení si môžeme pomôcť ustanovením ústavného zákona o bezpečnosti štátu. 
V zmysle čl. 1 ods. 4 tohto ústavného zákona predstavuje krízová situácia „ob-
dobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu 
a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom 
zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný 
stav, alebo núdzový stav.“242 Ide tak o vymedzenie späté s ďalšími mimoriadne 
významnými pojmami z hľadiska bezpečnosti štátu, a teda aj naším právnym 
systémom. Konečným cieľom každého právneho systému – tak vnútroštátneho, 
ako i medzinárodného - je totiž zaistiť bezpečnosť pre všetky subjekty, ktoré 
ovláda či riadi.243 Pohľad na túto bezpečnosť sa však počas historického vývoja 
menil, čo našlo odraz aj v normách upravujúcich túto oblasť a dnes už vieme, 
že bezpečnosť môžu narušiť aj kybernetické operácie, ktoré dokážu pomerne 
nenápadným spôsobom narušiť aj chod ústavných orgánov štátu.

1.1 Bezpečnosť a ústavné orgány štátu

Samotný pojem „bezpečnosť“ pochádza z latinského výrazu „securitas“, kto-
rý možno vnímať ako stav všeobecnej istoty, situáciu v ktorej je aktér chránený, 

241 Článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0579/20 „Ozbrojené konflikty a kyberne-
tické hrozby – výzvy pre medzinárodné právo 21. storočia.“

242 Článok 1 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
243 ROUSSEAU, CH. Le droit des conflits armés. Paris : Pedone, 1983, s. 526, cit. podľa ČEPELKA, 

Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha : Eurolex Bohemia, 2003, s. 657.
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resp. nie je vystavený nebezpečenstvu.244 Vymedzenie pojmu „bezpečnosť“ v sú-
vislosti so štátom nachádzame v rámci vnútroštátneho právneho predpisu v už 
spomenutom ústavnom zákone o bezpečnosti štátu, v ktorom je bezpečnosť 
vymedzená ako stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho 
demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť 
hraníc štátu, základné práva a slobody, a v ktorom sú chránené životy a zdravie 
osôb, majetok a životné prostredie.245

V súvislosti s bezpečnosťou sú viacerými autormi spomínané tzv. „bezpeč-
nostné ilúzie“, pričom medzi najstaršie z nich patrí „ilúzia svetového (večného) 
mieru“. Ako jeden z prvých ju sformuloval Ch. - I. Castel de Saint-Pierre246 vo 
svojom diele „Projekt nastolenia večného mieru v Európe“. Išlo o kritika poli-
tiky Ľudovíta XIV, ktorý veril v šľachetnosť a dobromyseľnosť mocných tohto 
sveta, neodvolávajúc sa na zákonnosť, ale skôr na rozum, čo bolo nielen v tých 
časoch veľkou ilúziou. Svojimi myšlienkami inšpiroval napríklad J. J. Rousseaua 
a I. Kanta. Druhý menovaný rozvinul tieto myšlienky v traktáte „K večné-
mu mieru“ a postupne si idea „večného mieru“ získala obľubu vo viacerých 
vyspelých štátoch Európy. V súčasnom zložitom bezpečnostnom prostredí 
však to, že v určitých oblastiach nevybuchujú bomby neznamená, že sa v da-
nom regióne nevedú operácie bojového alebo obdobného charakteru. V po-
sledných rokoch sme totiž viac ako kedykoľvek predtým svedkami toho, že 
sa mení priestor bojových operácií, použitá munícia a tiež ciele. Dôkazom 
týchto zmien je presun aktivít bojového a obdobného charakteru do kyber-
netického priestoru. Mnohí odborníci dokonca varujú, že viaceré kybernetic-
ké útoky sú dôkazom reálne prebiehajúcej kybernetickej vojny, ktorú si v sú-
časnosti neuvedomujú už len tí, ktorí žijú v „ilúzii mieru“. Ilúzie o odstránení 
vojen a operácií bojového a obdobného charakteru zo života spoločnosti sú 
preto podľa viacerých rovnakou chimérou ako ilúzie o absolútnej bezpečnosti.247 
S uvedeným je spätý aj chod nielen ústavných orgánov štátu. Funkčnosť štát-
nych orgánov ohrozujú najmä cezhraničné kybernetické operácie, spôsobilé 

244 NOVOTNÝ, A. Teorie a praxe mezinárodních vztahů. 3. vydání. Bratislava : Eurokódex, s. r. o., 
2011, s. 197. 

245 Článok 1 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
246 Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre, pôvodným menom Charles-irénée Castel (narode-

ný 13. februára 1658, Saint-Pierre-Église, Fr.- zomrel 29. apríla 1743 v Paríži).
247 Bližšie pozri Murdza, K. Rozumná bezpečnosť v iracionálnom bezpečnostnom prostredí. In 

Bezpečnostné fórum 2017. Banská Bystrica : Istropolis, 2017, s. 307.
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vyvolať krízové situácie rôzneho stupňa a závažnosti. Svedčia o tom aj via-
ceré príklady z posledných rokov, z ktorých niekoľko vybraných priblížime 
v stručnosti v ďalšom texte. Vzhľadom na vyzdvihované „pozitíva“ tohto 
typu zásahov do chodu štátnych orgánov, medzi ktoré možno radiť mimo 
iného predovšetkým anonymitu, vzdialený prístup a nižšie náklady, je veľký 
predpoklad že počet týchto operácií nebude klesať ani v budúcnosti, práve 
naopak.

Kybernetický priestor sa totiž v mnohých ohľadoch odlišuje od dosiaľ zná-
mych a využívaných úrovní priestoru. Dlhý čas totiž ľudstvo využívalo len dve 
úrovne priestoru, a to zemský povrch a vodu (resp. more). Neskôr, v dôsledku 
rozvoja technológií, k nim pribudol aj vzdušný priestor a kozmický priestor 
a dnes už vieme, že okrem týchto štyroch úrovní priestoru existuje aj piaty, a to 
kybernetický priestor. Práve tento piaty sa však od predošlých uvedených vý-
razne odlišuje. Má globálny rozmer, ktorý stiera hranice medzi štátmi a funguje 
bez ohľadu na politický systém, s mimoriadne širokou paletou aktérov od jed-
notlivcov, cez rôzne zoskupenia až po štáty.248 

V tejto súvislosti nemožno opomenúť pojem „kybernetický útok“. Nie kaž-
dá kybernetická operácia totiž predstavuje kybernetický útok. Definíciu tohto 
pojmu ponúka tzv. Tallinnský manuál,249 ktorý vo svojom pravidle 30 uvádza, 
že „kybernetický útok je kybernetická operácia, či už útočná, alebo obranná, pri 
ktorej sa dá dôvodne predpokladať, že spôsobí zranenie alebo smrť osôb alebo po-
škodenie či zničenie predmetov.“ 

Dané vymedzenie má význam z dôvodu, že samotný pojem „útok“ je spá-
janý s radom špecifických obmedzení a zákazov v oblasti práva ozbrojených 
konfliktov. Príkladom sú civilisti alebo civilné objekty, ktoré nemôžu byť cie-
ľom „útoku“. To platí aj pre kybernetické útoky, čo potvrdzuje aj pravidlo 32250 
a pravidlo 37251 Tallinského manuálu. Nenásilné operácie, ako sú napríklad  

248 Bližšie pozri MELKOVÁ, M., SOKOL, T. Kybernetický priestor ako nová dimenzia národnej 
bezpečnosti. In Bezpečnostné fórum 2015. I. zväzok. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity 
Mateja Bela - Belianum, 2015, s. 55-56; porovnaj VRŠANSKÝ, P., BEDNÁR, D. Cyber security 
and the international law. In Bratislava law review. 2017, roč. 1, č. 2 (2017), s. 38 – 49. 

249 Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (prepared by the Inter-
national Group of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre 
of Excelence).

250 Tallinn Manual, pravidlo 32: „Civilné obyvateľstvo ako také, ako aj jednotliví civilisti, nesmú byť 
predmetom kybernetického útoku.“

251 Tallinn Manual, pravidlo 37: „Civilné objekty nesmú byť predmetom kybernetických útokov. Počí-
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psychologické kybernetické operácie alebo kybernetická špionáž, nemožno pre-
to považovať za kybernetické útoky.252 

Pokiaľ ide o použitie sily, v tejto súvislosti Tallinnský manuál uvádza, že „ky-
bernetická operácia predstavuje použitie sily, ak sú jej rozsah a účinky porovnateľ-
né s nekybernetickou operáciou dosahujúcou úroveň použitia sily“.253 V súvislosti 
s posúdením, kedy kybernetické operácie predstavujú použitie sily v zmysle  
čl. 2 ods. 4 Charty OSN nám môže byť nápomocný aj prípad Nikaragua,254 z kto-
rého tiež vyplýva, že rozhodujúcimi faktormi sú účinky a rozsah kybernetickej 
operácie. Preto by nedeštruktívne kybernetické operácie zamerané napríklad 
na podkopanie dôvery vláde nepredstavovali útoky s použitím sily.255 Avšak aj 
keby kybernetické operácie nedosiahli úroveň použitia sily, nemusí to nutne 
znamenať, že sú v súlade s medzinárodným právom. Môžu totiž predstavovať 
porušenie iných medzinárodnoprávnych zásad, napríklad zákaz intervencie.

V ďalšej časti priblížime vybrané príklady z praxe. Kapacita však neumož-
ňuje ísť pri každom prípade do hĺbky a preto približujeme v stručnosti základné 
črty prípadu a ich vnímanie medzinárodným právom.

1.2 Prípady z praxe 

Estónsko (2007) 
Ako prvý možno spomenúť prípad z apríla 2007, keď Estónsko čelilo asi tri 

týždne trvajúcim DDoS útokom, ktoré predstavujú tzv. distribuované odmiet-
nutie služby. Estónsko je pritom krajina s mimoriadne rozvinutými interne-
tovými službami, často označovaná ako jeden z národov najviac závislých od 
internetu na svete. Táto malá krajina s počtom približne 1,3 milióna obyvateľov 
sa považuje za jednu z najviac technicky prepojených oblastí planéty. Takmer 

tače, počítačové siete a kybernetická infraštruktúra môžu byť predmetom útoku, ak sú vojenskými 
cieľmi.“

252 Tallinn Manual, pravidlo 30 (2).
253 Tallinn Manual, pravidlo 11.
254 Rozsudok Medzinárodného súdneho dvora z 27. júna 1986 vo veci Vojenské a polovojenské 

aktivity v Nikaraguy a proti nej, Nikaragua proti USA, ICJ Reports, 1986, ods. 195.
255 ŠMIGOVÁ, K. Kybernetické útoky a medzinárodné právo. In Bratislavské právnické fórum 2013. 

Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2013, s. 1226.
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všetko v tomto štáte, v ktorom sa zrodil Skype, sa deje cez počítačové siete  
a mobilné zariadenia.256

Podnetom na vykonanie DDoS útokov malo byť rozhodnutie estónskych 
úradov premiestniť sovietsky vojnový pamätník z centra hlavného mesta Tal-
linn na vojenský cintorín. Tento čin vyvolal nepokoje ruskej menšiny, ktorej 
príslušníci vnímali tento pamätník ako pamiatku na vojnové obete a viedlo to 
až k blokáde estónskeho veľvyslanectva v Moskve. Na druhej strane, Estónci 
vnímajú tento pamätník ako symbol cudzej okupácie.257 Sovieti postavili ten-
to pamätník v roku 1947, aby si pripomenuli svoje vojnové obete, po vyhnaní 
nacistov z tohto regiónu na konci druhej svetovej vojny. Keď sa však krajina 
zbavila nemeckej okupácie, Rusi sa rozhodli usadiť sa. Následne si tu Sovietska 
tajná polícia zriadila pracovisko a čoskoro boli masy Estóncov deportované na 
Sibír. Z toho dôvodu bola táto socha pre mnohých občanov symbolom ich ťaži-
vej okupácie. A tak, po šestnástich rokoch nezávislosti, nabrali Estónci odvahu 
ignorovať protesty ruskej vlády (ktorá zlovestne varovala, že odstránenie sochy 
by malo „neblahé“ následky) a sochu odstránili. O tri dni neskôr bola umiest-
nená na vojenskom cintoríne na predmestí. Ešte pred samotným odstránením 
vypuklo násilie v uliciach Tallinnu. Demonštranti rozbili výklady, prevrátili autá 
a vrhali kamene na policajné jednotky. Väčšinu z nich tvorili etnickí Rusi, ktorí 
predstavujú asi štvrtinu obyvateľstva. Tieto však rýchlo utíchli, stovky ľudí bolo 
zatknutých a škody napravené.258 V skutočnosti sa však nepokoje premiestnili 
do inej sféry – do kybernetického priestoru.

Následne nastali DDoS útoky. Bežný človek si to mohol všimnúť tak, že via-
ceré internetové stránky boli zrazu nedostupné a nedostal sa tak ani k online 
denníkom. To bol aj prípad estónskeho ministra obrany. Až následne sa k nemu 
dostala správa, že niekto narúša a napáda desiatky cieľov po celej krajine. Nešlo 
len o noviny, ale aj najvýznamnejšiu banku a postupne zlyhávali aj vládne ko-
munikačné prostriedky. Nebol však vyhlásený žiadny poplach, hraničná stráž 

256 Bližšie pozri Laasme, H. Estonia: Cyber Window into the Future of NATO. In Журнальный 
клуб Интелрос; Joint Force Quarterly. 2011, č. 63; dostupné na:<http://www.intelros.ru/read-
room/jfq/jfq-63-october-2011/11378-estonia-cyber-window-into-the-future-of-nato.html>.

257 The Economist: A  Cyber-riot. May 10th 2007, dostupné na: <http://www.economist.com/
node/9163598>. 

258 DAVIS, J. Hackers Take Down the Most Wired Country in Europe. In Wired Mag. 2007; do-
stupné na: <https://www.wired.com/2007/08/ff-estonia/>.
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neoznamovala žiadne zásahy a ani estónsky vzdušný priestor nebol narušený. 
Išlo totiž o operácie v kybernetickom priestore.

Kybernetické operácie boli zamerané na základnú elektronickú infraštruk-
túru Estónska. Aj telekomunikačné spoločnosti a médiá pocítili ich dopad 
a ovplyvnilo to väčšinu obyvateľov.259 Internetové stránky najvýznamnejších 
bánk v Estónsku, novín a hlavných vládnych agentúr sa zrútili, čím sa národ 
presunul do izolácie v kybernetickom priestore. Celkovo DDoS útoky ochro-
mili najkritickejšie estónske webové stránky a boli zamerané najmä na webo-
vé stránky prezidenta, parlamentu, ministerstiev a politických strán, hlavných 
spravodajských oddelení a dvoch hlavných bánk v Estónsku.260

Viaceré z napadnutých internetových stránok boli nahradené stránkami 
s ruskou propagandou alebo falošným ospravedlnením, no väčšina útokov bola 
zameraná na ich vypnutie. Hovorca estónskeho ministerstva obrany prirovnal 
tieto útoky dokonca k tým proti Spojeným štátom americkým z 11. septembra 
2001.261 

Následne bolo Estónsko zablokované prevádzkou, ktorá predstavovala viac 
ako 4 milióny paketov za sekundu, čo je 200 násobný nárast. Celosvetovo sa 
takmer 1 milión počítačov náhle dostal do mnohých estónskych lokalít, od mi-
nisterstva zahraničných vecí až po najvýznamnejšie banky.262

Po tom, čo Estónsko požiadalo NATO o kybernetickú pomoc a krátko po 
príchode expertov NATO do Estónska, sa útoky zastavili.

Niektorí sú presvedčení, že DDoS útoky boli odplatou zo strany Ruska za 
premiestnenie sovietskeho vojnového pamätníka z centra hlavného mesta Tal-
linn na vojenský cintorín. Iní zastávajú názor, že uvedené aktivity boli pokusom 
Ruska otestovať pripravenosť západu na takéto kybernetické operácie, ako aj 
záväzok NATO voči svojim najnovším a najmenším členom (Estónsko sa stalo 
členom NATO v roku 2004).263 

259 DAVIS, J. Hackers Take Down the Most Wired Country in Europe. In Wired Mag. 2007, do-
stupné na: <https://www.wired.com/2007/08/ff-estonia/>.

260 RABOIN, B. Corresponding Evolution: International Law and the Emergence of Cyber War-
fare. In Journal of the National Association of Administrative Law Judiciary. 2011, Volume 31, 
Issue 2, s. 616 – 617. 

261 The Economist: A  Cyber-riot. May 10th 2007, dostupné na: <http://www.economist.com/
node/9163598>.

262 Davis, J. Hackers Take Down the Most Wired Country in Europe. In Wired Mag. 2007, dostupné 
na: <https://www.wired.com/2007/08/ff-estonia/>.

263 RABOIN, B. Corresponding Evolution: International Law and the Emergence of Cyber War-
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Rusko – Gruzínsky konflikt (2008)
Kybernetické operácie zamerané proti Gruzínsku sa uskutočnili na prelo-

me júla a augusta 2008, pred a počas ozbrojeného konfliktu s Ruskou federá-
ciou. Išlo o konflikt medzi Gruzínskom na jednej strane a Ruskom, Južným 
Osetskom a Abcházskom na druhej strane, pričom primárnym predmetom 
sporu bola snaha o secesiu Južného Osetska.264 Ozbrojený konflikt začal v noci  
zo 7. na 8. augusta 2008, keď gruzínska armáda začala vojenskú operáciu s cie-
ľom dobyť hlavné mesto Južného Osetska, Cchinvali. Po ostreľovaní osetských 
osád došlo k ťažkým bojom medzi gruzínskymi armádnymi silami a juhooset-
skými jednotkami (ktoré sa snažia o odtrhnutie gruzínskej autonómnej repub-
liky Južné Osetsko). Išlo však len o vyvrcholenie dlhé obdobie zvyšujúceho sa 
napätia, provokácií a incidentov.

Podľa niektorých informácií došlo pri útoku aj k zasiahnutiu základne rus-
kých mierových síl. Následkom uvedeného postupu bolo, že Rusko obvinilo 
Gruzínsko z agresie proti Južnému Osetsku a zahájilo pozemnú, leteckú a ná-
mornú inváziu do Gruzínska.265 Boje, ktoré sa čoskoro rozšírili aj do iných častí 
Gruzínska, trvali len 5 dní, no straty na ľudských životoch a škody na majetkoch 
boli značné.

Jednou z osobitných čŕt tohto konfliktu boli súčasne prebiehajúce kyberne-
tické operácie. Tieto spôsobili, že vládne webové stránky sa dostali do režimu 
offline a spomalili internetové služby. Najmä bezprostredne pred tým a po tom, 
ako ruské jednotky vstúpili do Gruzínskej provincie Južné Osetsko, niekoľko 
vládnych webových stránok bolo znefunkčnených a ich obsah bol nahradený 
antigruzínskou propagandou, zatiaľ čo DDoS útoky znemožnili schopnosť kau-
kazskej krajiny šíriť informácie.

Týmto kybernetickým operáciám bola venovaná pozornosť v Správe Ne-
závislej vyšetrovacej misie o konflikte v Gruzínsku z roku 2009,266 ktorá však  

fare. In Journal of the National Association of Administrative Law Judiciary. 2011, Volume 31, 
Issue 2, s. 617; porovnaj: APPLEBAUM, A. For Estonia and NATO, a New Kind of War. In 
Washington Post. May 22, 2007, s. Al5.

264 MELKOVÁ, M., SOKOL, T. Kybernetický priestor ako nová dimenzia národnej bezpečnosti. 
In Bezpečnostné fórum 2015. I. zväzok. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela 
- Belianum, 2015, s. 59.

265 Bližšie pozri Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Septem-
ber 2009, Volume I, s. 10 - 11; dostupné na: <http://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volu-
me_I2.pdf>.

266 Report of the Independent Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia.
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nedospela k záveru o ich pripísateľnosti alebo legalite, ale uvádza, že „ak boli 
tieto útoky riadené vládou alebo vládami, je pravdepodobné, že táto forma vojny 
bola po prvýkrát použitá v medzištátnom ozbrojenom konflikte“.267 

Medzi najvýznamnejšie udalosti spôsobené kybernetickými operáciami 
možno zaradiť nasledujúce:

 – už 20. júla bola internetová stránka prezidenta Saakašviliho vypnutá počas 
24 hodín;

 – dňa 7. augusta došlo k zmocneniu sa niekoľkých gruzínskych serverov a in-
ternetovej prevádzky, ktoré boli následne umiestnené pod externú kontrolu;

 – o deň neskôr, 8. augusta začali rozsiahle kybernetické útoky proti lokalitám  
v Gruzínsku. Zdroj kybernetických útokov bol pritom neistý. Niektoré sprá-
vy ich pripísali organizácii s názvom „Russian Business Network“ (známej aj 
ako zločinecký syndikát RBN268);

 – v tomto čase bolo oznámené, že všetky webové stránky gruzínskej vlády 
boli nedosiahnuteľné z amerického, britského a európskeho kybernetického 
priestoru. Turecký server AS9121 TTNet, jeden zo smerovacích bodov pre 
prevádzku na Kaukaz, bol zablokovaný;

 – dňa 9. augusta bola stránka gruzínskeho ministerstva zahraničných vecí po-
škodená hackermi, ktorí ju nahradili rôznymi fotografiami. Ďalšie gruzínske 
webové stránky, ktoré postihli kybernetické operácie, zahŕňali stránky mi-
nisterstva vnútra, ministerstva obrany a internetovú stránku Sanakoyevovej 
progruzínskej dočasnej správy Južného Osetska. Údajne bola poškodená 
aj Národná banka Gruzínska a DDoS útokmi boli postihnuté aj gruzínske 
spravodajské portály;

267 ROSCINI, M. Cyber Operations and the Use of Force in International Law. Oxford : Oxford 
University Press, 2014, s. 7 - 8, porovnaj: Report of the Independent Fact-Finding Mission on the 
Conflict in Georgia, September 2009, Volume II, s. 217–19, dostupné na: <http://www.mpil.de/
en/pub/publications/archive/independent_international_fact.cfm>.

268 The Russian Business Network je ruskou kybernetickou kriminálnou organizáciou špecializujú-
cou sa predovšetkým na krádeže identít na účely ich ďalšieho predaja. RBN vznikla ako posky-
tovateľ internetových služieb pre detskú pornografiu, phishing, spam a malware s fyzickým síd-
lom v meste Petrohrad. MELKOVÁ, M., SOKOL, T. Kybernetický priestor ako nová dimenzia 
národnej bezpečnosti. In Bezpečnostné fórum 2015. I. zväzok. Banská Bystrica : Vydavateľstvo 
Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015, s. 59.
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 – dňa 12. augusta boli internetové stránky prezidenta Saakašviliho a populár-
na webová stránka gruzínskej televízie (www.rustavi2.com) prevedené na 
tzv. „Tulip Systems“.269 Tulip bol následne tiež napadnutý;

 – v dňoch 12. – 13. augusta sa na internetovej stránke ministerstva obrany 
vyskytli rozsiahle kybernetické incidenty a dva prestoje.270

Zaujímavosťou je, že DDoS útoky na gruzínske vládne stránky a predovšet-
kým na internetovú stránku prezidenta, začali viac ako dva týždne pred samot-
nou kinetickou ruskou inváziou. V deň, kedy začala kinetická vojna, sa strán-
ky ako „stopgeorgia.ru“ objavili so zoznamom stránok na útok, s inštrukciami 
ako to urobiť a dokonca aj s hlásením po akcii. Toto všetko bolo pripravené 

- prieskum, registrácia aj inštrukcie – už v prvý deň.271

Po rozsiahlych kybernetických operáciách z 8. augusta sa DDoS útok rozšíril 
do počítačov celej gruzínskej vlády. Väčšina stránok gruzínskej vlády a médií 
bola tak už v prvých dňoch konfliktu nedostupná alebo poškodená. Viacero 
webových stránok bolo následne premiestnených na americké, estónske a poľ-
ské servery. Podľa niektorých odborníkov mohli tieto útoky znížiť schopnosť 
gruzínskych orgánov rozhodovať a reagovať, ako aj schopnosť komunikovať so 
spojencami, čo mohlo zhoršiť operačnú flexibilitu gruzínskych síl.272 

269 Tulip Systems (TSHost) je súkromná webhostingová spoločnosť v Atlante, Georgia. Dňa  
8. augusta sa majiteľ TSHost (rezident USA gruzínskeho pôvodu) zrejme priamo obrátil na 
gruzínskych vládnych úradníkov a ponúkol pomoc. Dňa 9. augusta gruzínska vláda previedla 
kritické vládne internetové služby na servery TSHost v Spojených štátoch vrátane internetovej 
stránky gruzínskeho prezidenta. Generálny riaditeľ spoločnosti TSHost uviedol, že spoločnosť 
dobrovoľne poskytla svoje servery na ochranu gruzínskych internetových stránok pred zlomy-
seľnou prevádzkou. TSHost ďalej odhalil, že po premiestnení gruzínskych webových stránok 
do Spojených štátov, DDoS útoky, vysledované do Moskvy a Petrohradu, nasledovali proti ser-
verom spoločnosti TSHost. Kastenberg, J., E. Non-Intervention and Neutrality in Cyberspace: 
an Emerging Principle in the National Practice of International Law. In Air Force Law Review. 
2009, Volume 64, s. 60; dostupné na: <http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/law/af_law_re-
view_cyber.pdf>. 

270 Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, September 2009, 
Volume II, s. 218; dostupné na: <http://www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf>.

271 SMITH, J., D. Russian Cyber Strategy and the War Against Georgia. In NATO Source |Daily 
News of the World‘s Most Powerful Alliance. January 17, 2014, dostupné na: <http://www.atlan-
ticcouncil.org/blogs/natosource/russian-cyber-policy-and-the-war-against-georgia>.

272 Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Volume II,  
s. 271 – 218.
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Irán (2010)
Medzi ciele kybernetických operácií v posledných rokoch patril aj Irán, pri-

čom viaceré z nich boli spojené s jeho kontroverzným jadrovým programom 
a výskumom. Irán mal a má v zmysle medzinárodného práva plné právo rie-
šiť svoje energetické potreby jadrovou energiou. Jeho neochota spolupracovať 
a snaha medzinárodného spoločenstva uistiť sa, že jeho podozrivé jadrové akti-
vity nepredstavujú hrozbu, ho však priviedla až pred Bezpečnostnú radu OSN.

Práve tento iránsky jadrový program sa stal následne terčom kybernetic-
kých operácií. Jedným z najznámejších je počítačový červ Stuxnet, ktorý bol 
zameraný predovšetkým na uvedené jadrové zariadenia. Ide o jeden z najsofis-
tikovanejších a najinteligentnejších počítačových červov. Objavený bol v druhej 
polovici roka 2010, ľahko sa šíri a zameriaval sa predovšetkým na priemyselný 
softvér Siemens a jeho zariadenia. Jeho útok je pomerne jednoduchý. Šíri sa taj-
ne a dokáže zasiahnuť mimoriadne dôležité body v systéme, napríklad progra-
my ktoré riadia a monitorujú procesy, alebo sa dokonca starajú o spoluprácu 
s  rôznymi systémami a aplikáciami. Dosiaľ je známych päť rôznych druhov 
Stuxnetu, ktoré boli zamerané na iránske zariadenia, pričom v dôsledku týchto 
útokov došlo k poškodeniu iránskeho jadrového programu.273 

Ide o dôkaz ďalšieho kvalitatívneho kroku vpred vo využívaní kybernetic-
kých možností vo forme manipulácie dôležitých technických procesov v jad-
rových zariadeniach v Iráne. Táto skutočnosť potvrdzuje potenciálne nebezpe-
čenstvo zákerného malwaru, ktorý dokáže zachvátiť dôležité počítačové systémy, 
riadiace zásobovanie energetickými zdrojmi alebo dopravné siete, či priemysel-
né zariadenia. Práve v tomto prípade bol po prvýkrát získaný skutočný dôkaz 
existencie kybernetických útokov, ktoré spôsobujú potenciálne reálne fyzické 
škody a ohrozujú ľudské životy.274 Aj na základe uvedeného možno konštatovať, 
že Stuxnet je prvou svetovou kybernetickou zbraňou geopolitického význa-
mu,275 ktorá keď dokázala narušiť jadrové zariadenia, dokáže výrazne ovplyvniť 

273 MACKOVÁ, V. Cyber War of the States: Stuxnet and Flame Virus Opens New Era of War,  
s. 5., dostupné na: <http://cenaa.org/wp-content/uploads/2014/05/Veronika-Mackova-
-PP-No.-15-2013-Vol.-2.pdf>. 

274 NATO Review: Nové hrozby - kybernetické dimenzie, dostupné na: <http://www.nato.int/docu/
review/2011/11-september/cyber-Threads/SK/index.htm>. 

275 MACKOVÁ, V. Cyber War of the States: Stuxnet and Flame Virus Opens New Era of War, s. 7, do-
stupné na: <http://cenaa.org/wp-content/uploads/2014/05/Veronika-Mackova-PP-No.-15-2013-
-Vol.-2.pdf>. 
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aj činnosť iných subjektov a zariadení, vrátane orgánov štátu nevyhnutných na 
jeho riadne fungovanie.

Podľa niektorých odhadov Stuxnet spôsobil, že Iránsky jadrový program sa 
vrátil späť až o niekoľko rokov.276

Konflikt na Ukrajine – 1. fáza (2014 – 2020)
Konflikt na Ukrajine má za sebou už určitý vývoj, v rámci ktorého mož-

no rozlišovať viaceré fázy sprevádzané viac či menej významnými udalosťa-
mi. Počiatky konfliktu a nepokojov možno datovať na koniec roku 2013, kedy 
Ukrajinský prezident Yakunovych odmietol dohodu o pridružení medzi Ukra-
jinou a EÚ. To vyvolalo vlnu protivládnych protestov v Kyjeve, ktoré začiatkom 
roka 2014 viedli až k tragickým následkom. Následne sa prezident Yanukovych 
uchýlil do Ruska. Na prelome mesiacov február - marec 2014 sa objavili správy 
o proruských ozbrojencoch nazývaných „little green men“. Títo sa začali v ob-
lasti Krymu aktívne zúčastňovať vojenských operácií, blokácií ciest, prevzatia 
ukrajinských vojenských zariadení a verejných inštitúcií, vrátane Najvyššej rady 
Krymu.277 

Dňa 11. marca 2014 prijala Najvyššia rada Krymu „Vyhlásenie nezávislosti 
Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopol“ a o 5 dní neskôr sa konalo 
referendum, v ktorom sa 96 % voličov (obyvateľov Krymu) pri účasti 85 % vy-
slovilo za pripojenie tohto územia k Rusku. Už 18. marca podpísal prezident 
Putin a zástupca Krymu Zmluvu o prijatí Republiky Krym do Ruskej federácie 
a vytvorení nových subjektov v rámci Ruskej federácie, čím potvrdili že Krym 
sa stane súčasťou Ruska. O tri dni bola táto zmluva ratifikovaná a nadobudla 
platnosť, čím Ruská federácia začala hľadieť na Krym ako na súčasť svojho úze-
mia.278 USA a EÚ uvalili prvé kolo sankcií proti Rusku. Následne na prelome 
mesiacov apríl – máj 2014 začína ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny, ktorý 
priniesol aj svoje prvé obete. V mesiaci máj 2014 je vo voľbách za prezidenta 
Ukrajiny zvolený P. Poroshenko. Prozápadnú orientáciu krajiny potvrdzujú aj 

276 FOLTZ, A, C. Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber „Use-of-Force“ Debate. In Joint Force 
Quarterly, 4th quarter 2012, č. 67, s. 44.

277 Bližšie pozri BÍLKOVÁ, V. The Use of Force by the Russian Federation in Crimea, s. 34; dostupné 
na: <http://www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_27_50.pdf>. 

278 BÍLKOVÁ, V. Mezinárodněprávní aspekty aktuálního vývoje na Krymu, s. 34 - 35; dostupné na: 
<http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/mezinarodnepravni-aspekty-aktualniho-vyvoje-na-
-krymu.m-24.html>. 
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parlamentné voľby v októbri 2014. Zároveň sú zo strany USA a EÚ uvaľované 
voči Rusku aj ďalšie sankcie.

Už od samého začiatku sú mnohé z týchto udalostí sprevádzané kybernetic-
kými operáciami rôzneho stupňa závažnosti, z ktorých možno uviesť: 

 – tzv. distribuované odmietnutie služby (DDoS útoky), 
 – poškodzovanie webových stránok,
 – kybernetickú špionáž, 
 – nové a hrozivejšie formy škodlivého softvéru ako napríklad Turla, Uroburos, 

Snake, RedOctober, MiniDuke atď., 
 – kybernetické operácie zamerané proti opozičným serverom, smartfónom, 

webovým stránkam a internetovým účtom, 
 – neustály únik kradnutých citlivých informácií,279 

 – operácie zamerané na mobilné zariadenia členov ukrajinského parlamentu,
 – kybernetické operácie proti ukrajinskej Ústrednej volebnej komisii v máji 

2014 (s úmyslom podkopať dôveryhodnosť volieb a priniesť falošné volebné 
výsledky),

 – využívanie internetových údajov (napr. údaje o polohe z mobilných telefó-
nov a sietí Wi-Fi) na vyhľadávanie a zacielenie ukrajinských vojenských síl 
na východnej Ukrajine,

 – izolácia východnej Ukrajiny od zvyšku Ukrajiny prostredníctvom cenzúry 
na internete a pravidelných kontrol počítačov a mobilných zariadení obča-
nov;280 atď.

Viacerí autori uvádzajú, že v rámci danej fázy konfliktu na Ukrajine sme 
deštruktívne účinky kybernetických operácií nezaznamenali. Aj v čase bojov 
na východnej Ukrajine dochádzalo „len“ k DDoS útokom, k operáciám po-
zmeňujúcim obsah webových stránok, obmedzeniu plynulosti komunikácie 
a pod. Niektoré počítače ukrajinskej vlády a na ukrajinských ambasádach v za-
hraničí boli nakazené špionážnym softvérom, ktorý umožnil prístup k citlivým 
informáciám. Podľa týchto autorov ide o minimálne spojenie daných operácií 

279 Napríklad vo februári 2014 bol telefonický hovor medzi námestníkom amerického ministra 
zahraničných vecí a americkým veľvyslancom na Ukrajine, ktorý obsahoval posmešné komen-
táre týkajúce sa EÚ, zverejnený na stránke YouTube. Geers, K. (ed.) Cyber War in Perspective: 
Russian Aggression against Ukraine. Tallin : NATO CCD COE Publications, 2015, s. 11.

280 Tamže.
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s prebiehajúcim konfliktom a poukazujú tiež na absentujúce deštruktívne ná-
sledky týchto operácií.281 

Pokiaľ ide o kybernetické zásahy a narušenie volieb na Ukrajine, uvádza-
jú, že takéto operácie predstavujú porušenie vnútroštátneho práva, a ak boli 
vykonávané alebo podporované iným štátom, mohli by predstavovať aj poru-
šenie medzinárodného práva, avšak nejde o porušenie práva ozbrojených kon-
fliktov.282 Podčiarkujú, že dosiaľ boli počas konfliktu na Ukrajine kybernetické 
operácie využívané hlavne na získavanie informácií, alebo ako súčasť prebieha-
júcej „informačnej vojny“ medzi stranami. Nedošlo nimi k poškodeniu kritickej 
infraštruktúry alebo vyradeniu vojenských zariadení.283 

*

*         *
Zabezpečenie chodu ústavných orgánov štátu býva považované najmä 

v čase mieru a pokoja za samozrejmosť. Iné je to už v prípade krízových situácií, 
ktoré môžu mať rôznu povahu a intenzitu, pričom tieto bývajú vymedzené vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch rôznej právnej sily. V Slovenskej republike 
hrá v tomto prípade význam ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Ten prepája 
existenciu krízovej situácie s bezpečnosťou štátu, ktorá môže byť ohrozená alebo 
narušená rôznym spôsobom a ústavné orgány majú v danom prípade stanovené 
možnosti ďalšieho postupu.

Avšak aj samotný chod ústavných orgánov štátu môže byť narušený v dnešnej 
dobe pomerne nenápadnými kybernetickými operáciami, ktoré aj sami osebe 
môžu predstavovať hrozbu a vyvolať krízovú situáciu. Ich intenzita a miera za-
sahovania do činnosti nielen ústavných orgánov štátu môže byť rôzna a práve 
určenie prahu použitia sily sa v súvislosti s kybernetickými operáciami ukáza-
lo ako mimoriadne náročné.284 Jedným z najbežnejšie uvádzaných rámcov na 
charakterizovanie použitia sily v kybernetickom priestore je tzv. Schmittova 

281 BRUNER, T. K podmínkám a zpúsobu aplikace mezinárodního humanitárního práva na ky-
bernetické operace. In Bílková, V. (ed). Mezinárodní humanitární právo: vznik, vývoj a nové 
výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, 169 – 170.

282 STINISSEN, J. A Legal Framework for Cyber Operations in Ukraine. In GEERS K. (ed.). Cyber 
War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Tallinn : NATO CCD COE Publications, 
2015, s. 133.

283 Bližšie pozri tamže, s. 134.
284 Bližšie pozri WAXMAN, M., C. Cyber-Attacks and the Use of Force: Back to the Future of 

Article 2(4). In The Yale Journal of International Law. 2011, Volume 36, Issue 2, s. 445 – 447;  
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analýza,285 ktorá približuje kritériá ovplyvňujúce štáty pri posudzovaní použitia 
sily v tomto type priestoru.286 Ide o závažnosť, bezprostrednosť, priamosť, inva-
zívnosť, merateľnosť, predpoklad legality a zodpovednosť, pričom najvýznam-
nejším v analýze je kritérium závažnosti.

Aj kybernetické operácie môžu teda predstavovať použitie sily, a to v prípade, 
že ich rozsah a účinky sú porovnateľné s nekybernetickými operáciami dosahu-
júcimi úroveň použitia sily.287 Za použitie sily sú pritom považované činnosti, 
ktoré spôsobujú zranenie alebo smrť osoby alebo fyzicky poškodzujú či ničia 
predmety.288 

V tejto súvislosti sme priblížili vybrané príklady z praxe, ktoré sa v rôznej 
miere a intenzite dotýkajú bezpečnosti a aj fungovania orgánov štátu. Ide o ope-
rácie na území Estónska, Gruzínska, Iránu a Ukrajiny.

Kybernetické operácie prebiehajúce v Estónsku v roku 2007 spôsobili ob-
medzené ekonomické a komunikačné narušenia, no žiadne výrazné materiálne 
škody, zranenia či straty na životoch.289 Medzinárodné spoločenstvo ich nako-
niec charakterizovalo ako kybernetický zločin alebo kybernetický terorizmus.290

V  Gruzínsku prebiehal v  roku 2008 ozbrojený konflikt, pričom jednou  
z osobitných čŕt tohto konfliktu boli súčasne prebiehajúce kybernetické operácie. 
V dokumente „Tallinn Manual 2.0“ skupina expertov uvádza, že kybernetické 
operácie vykonávané v kontexte ozbrojeného konfliktu podliehajú právu ozbro-
jených konfliktov.291 Vzhľadom na uvedené prípady potom možno uviesť, že aj 
keď Estónsko čelilo početným kybernetickým operáciám, situácia nedosiahla 
úroveň ozbrojeného konfliktu, a preto sa na daný prípad nebude aplikovať právo 

cit. podľa FOLTZ, A, C. Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber „Use-of-Force“ Debate“. In 
Joint Force Quarterly, 4th quarter 2012, č. 67, s. 42.

285 FOLTZ, A, C. Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber „Use-of-Force“ Debate. In Joint Force 
Quarterly, 4th quarter 2012, č. 67, s. 43.

286 Bližšie pozri SCHMITT, M., N. Cyber Operations in International Law: The Use of Force, Col-
lective Security, Self-Defense, and Armed Conflict. In Proceedings of a Workshop on Deterring 
Cyberattacks: Informing Strategies and Developing Options for U.S. Policy. Washington : The 
National Academies Press, 2010, s. 155 – 156.

287 Tallinn Manual, pravidlo č. 11, s. 45.
288 Tamže, s. 48. 
289 ROSCINI, M. Cyber Operations and the Use of Force in International Law. Oxford : Oxford 

University Press, 2014, s. 4 – 5.
290 KORNS, W., S., KASTENBERG, J., E. Georgia’s Cyber Left Hook. 2009. In Parameters, Winter 

2008 -2009, s.71. 
291 Tallinn Manual 2.0, pravidlo č. 80, s. 375.
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ozbrojených konfliktov. Na rozdiel od toho však právo ozbrojených konfliktov 
možno aplikovať na kybernetické operácie, ku ktorým došlo počas medzinárod-
ného ozbrojeného konfliktu medzi Gruzínskom a Ruskom v roku 2008 a tiež na 
tie, ktoré sa uskutočnili v prebiehajúcom konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom, 
pretože tieto boli vykonané na podporu daného konfliktu.292

Tieto prípady ilustrujú, že v situácii prebiehajúcich kinetických nepriateľ-
ských akcií, ktoré predstavujú ozbrojený konflikt, sa budú daným právom me-
dzinárodného alebo nemedzinárodného ozbrojeného konfliktu riadiť aj kyber-
netické operácie vykonávané v súvislosti s týmto konfliktom.293

Pokiaľ ide o Irán a jeho jadrový program, práve v tomto prípade bol po prvý-
krát získaný skutočný dôkaz existencie kybernetických útokov, ktoré spôsobu-
jú potenciálne reálne fyzické škody a ohrozujú ľudské životy.294 Aj na základe 
uvedeného možno konštatovať, že „Stuxnet“ je prvou svetovou kybernetickou 
zbraňou geopolitického významu,295 ktorá je spôsobilá narušiť činnosť význam-
ných zariadení a orgánov a vyvolať kritickú krízovú situáciu.

V porovnaní s inými typmi zbraní spôsobujúcimi rozsiahle negatívne ná-
sledky sú dávané do pozornosti aj „svetlé stránky“ tohto typu kybernetických 
operácií, a to, že nejde v týchto prípadoch o klasickú vojnu ani o straty na ži-
votoch, a to aj v situácii, keď pomerne nenápadným spôsobom dokážu narušiť 
činnosť aj štátnych orgánov.

Možno tiež dodať, že práve každodenná závislosť na procesoch prebieha-
júcich vo virtuálnej rovine, na internete a technických prostriedkoch spôsobu-
je, že zaistenie kybernetickej bezpečnosti už predstavuje jednu zo základných 
podmienok fungovania štátu, výkonu jeho funkcií a poskytovania verejných 
služieb.296 V súčasnom bezpečnostnom prostredí, za neustáleho pokroku v ob-
lasti vedy a techniky, však predstavuje stav „absolútnej bezpečnosti“ len akú-
si „ilúziu“. Na druhej strane sú zabezpečenie chodu ústavných orgánov štátu  
a medzinárodná spolupráca prostriedkami, ktorými sa dá k tejto „ilúzii“ priblížiť.

292 Tallinn Manual 2.0, s. 376.
293 Tallinn Manual 2.0, s. 376.
294 NATO Review: Nové hrozby - kybernetické dimenzie, dostupné na: <https://www.nato.int/docu/

review/2011/11-september/cyber-Threads/SK/index.htm>.
295 MACKOVÁ, V. Cyber War of the States: Stuxnet and Flame Virus Opens New Era of War, s. 7, do-

stupné na: <http://cenaa.org/wp-content/uploads/2014/05/Veronika-Mackova-PP-No.-15-2013-
-Vol.-2.pdf>.

296 KAZANSKÝ, R., IVANČÍK, R. Kybernetická bezpečnosť a DDOS útoky. In Bezpečnostné fórum 
2018, Banská Bystrica : Interpolis, 2018, s. 190.
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2. KAPITOLA

VÝKON VEREJNEJ MOCI PROSTRIEDKAMI DIAĽKOVEJ 
KOMUNIKÁCIE POČAS PANDÉMIE

Rok 2020 priniesol do životov ľudí na našej planéte zásadný zlom – Zem sa 
ponorila do obdobia pandémie spojenej so šírením ochorenia COVID-19, ktoré 
podstatným spôsobom zasiahlo do nášho zabehnutého života.

Naskytli sa otázky, na ktoré sme nemali pripravené odpovede: Ako ďalej 
fungovať? Ako žiť? Čo robiť?... Zjednodušene povedané, nielen Slovensko, nie-
len štáty Európy, ale štáty celého sveta boli konfrontované s „novou realitou“. 
Boli sme hodení do vody a museli sa naučiť plávať. Keď sa v apríli roku 2022 na 
Slovensku pozeráme spätne, keď hodnotíme niektoré udalosti..., sme už trochu 
(a možno aj o viac) múdrejší, než sme boli v marci 2020, keď boli zavádzané 
do reálneho života prvé opatrenia smerujúce k zamedzeniu šírenia ochorenia 
COVID-19 (spojené s vyhlásením druhého núdzového stavu v Slovenskej re-
publike od jej vzniku297). Boli to opatrenia spojené so zásahom do základných 
práv a slobôd garantovaných primárne ustanoveniami druhej hlavy Ústavy (naj-
mä osobná sloboda, sloboda pohybu, zhromažďovacie právo...). Ustanovenia 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu tak v slovenskej právnej realite nachádza-
jú svoje „uvedenie do života“ v značnom rozsahu (pokiaľ ide o núdzový stav). 
Kým ľudsky možno konštatovať, že bohužiaľ sa uplatňujú v realite, z právneho 
hľadiska však otvárajú otázky, s ktorými sme do jari roku 2020 nemuseli reálne 
prísť do kontaktu.

Jednou z aktuálnych otázok v kontexte obmedzenia základných práv a slo-
bôd bola otázka zabezpečenia riadneho chodu orgánov verejnej moci, či už ide 
o orgány štátne, alebo o orgány samosprávne. Na jednej strane bolo potrebné 
eliminovať riziko šírenia ochorenia COVID-19, na strane druhej bolo nevy-
hnutné kontinuálne zabezpečovanie reálneho výkonu verejnej moci. Osobitne 
to platí pre orgány kolektívne, ako aj pre rozhodovaciu činnosť orgánov, pred 
ktorými platia princípy verejnosti, ústnosti, kontradiktórnosti...

297 Uznesenie vlády č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výko-
nu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom 
bolo uverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 45/2020.
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V tomto kontexte sa venujeme analýze problematiky, ktorá s načrtnutými 
problémami súvisí – a to je otázka výkonu verejnej moci prostriedkami diaľko-
vej komunikácie počas pandémie.

2.1 Súčasný právny stav

Začiatkom roku 2020 sa svet presne po 100 rokoch od skončenia španielskej 
chrípky ocitol uprostred novej celosvetovej pandémie. Podľa odbornej literatúry 

„Španielska chrípka bola nezvyčajne smrteľná pandémia chrípky, ktorú spôso-
bil chrípkový vírus H1N1. Trvala od februára 1918 do apríla 1920 a infikovala 
500 miliónov ľudí na celom svete – okolo tretiny vtedajšej svetovej populácie –  
v štyroch po sebe idúcich vlnách. Počet obetí sa zvyčajne odhaduje na 17 až 
50 miliónov a možno až 100 miliónov, čo z nej robí jednu z najsmrteľnejších 
pandémií v histórii ľudstva.“298 Ako z týchto údajov vyplýva, španielska chríp-
ka trvala vyše 2 rokov a mala 4 vlny. Matematicky sa práve teraz (apríl 2022)  
svet nachádza v rovnakých číslach – pandémia ochorenia COVID-19 trvá vyše 
dvoch rokov a v jednotlivých štátoch sveta prebiehala doteraz v 3 až 4 vlnách. 
Jej smrtnosť, vďaka prijatým opatreniam spojeným s rozsiahlym zásahom 
do základných práv a slobôd, sa v porovnaní so španielskou chrípkou, zatiaľ, 
drží na nižších číslach – infikovaná bola doteraz 1/16-ina svetovej populácie  
(cca 505 miliónov osôb) a na ochorenie COVID-19 zomrelo okolo 6,2 milióna 
osôb.

Čo to vlastne tá pandémia je? „Pandémia je rozsiahla epidémia, ktorá sa 
rozširuje na geograficky rozsiahlom území, dokonca medzi kontinentmi a celosve-
tovo.“299 Presne tieto znaky spĺňa aj celosvetová pandémia ochorenia COVID-19.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda uznesením  
č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane oby-
vateľstva s účinnosťou od 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu 
pre celé územie Slovenskej republiky. V kontexte ústavného zákona o bezpeč-
nosti štátu boli v Slovenskej republike zároveň v tomto období (v rokoch 2020 
až 2022) vyhlásené 3 núdzové stavy, ktoré boli ukončené, aj keď mimoriadna 
situácia stále trvá.

298 Dostupné na: <https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panielska_chr%C3%ADpka#cite_
note-1>.

299 Dostupné na: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mia>.
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V súvislosti s vyhlásenými núdzovými stavmi došlo zároveň k značným 
zásahom do základných práv a slobôd – osobitne slobody pohybu a pobytu 
obmedzenej zákazom vychádzania s rôznymi výnimkami, ďalej zákazom zhro-
mažďovania. Práve tieto obmedzenia základných práv a slobôd boli častokrát 
spojené s uplatnením iniciatívnych návrhov v legislatívnej oblasti, ktorými sa 
riešili už vzniknuté (alebo reálne hroziace) problémy – eliminácia cestovania 
viedla k právnej úprave práce z domu (tzv. Home Office), k podpore dištančné-
ho vzdelávania na jednotlivých stupňoch škôl (základnými začínajúc a končiac 
univerzitami), zatvorením predškolských zariadení, čo si vyžiadalo alternatív-
ne zabezpečenie starostlivosti o deti spojené s tzv. pandemickým ošetrovným, 
uzavreté prevádzky obchodu a služieb si vyžadovali prijatie rôznych foriem 
podpôr a kompenzácií.

Len na ilustráciu uvedieme že od marca 2020 v priebehu jedného roka Ná-
rodná rada prijala viac ako 42 % zákonov v skrátenom legislatívnom konaní.300 
Zároveň však treba uviesť, že nie vždy by takýto postup musel byť zvolený, ak 
by sa riešenie viacerých problémov nenechávalo na poslednú chvíľu, keď už 
iná možnosť, ako prerokovať návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, 
neprichádzala do úvahy.301 

Nakoľko obmedzenia základných práv a slobôd takmer zo dňa na deň para-
lyzovali život v našom štáte, bolo potrebné zamerať sa nielen na kompenzácie 
škôd, ktoré „uzavretím krajiny“ označovaným za lockdown vznikali, ale aj na 
zabezpečenie rozhodovacích procesov, ktoré sú dôležité pre fungovanie jednot-
livých orgánov verejnej moci – orgánov moci zákonodarnej, výkonnej i súdnej. 
Celé sa to na začiatku pritom odohrávalo v období striedania vlád, nakoľko za-
čiatok šírenia pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku sa časovo prekrý-
val so začiatkom VIII. volebného obdobia Národnej rady. Mimoriadne dôležité 
v kontexte opatrení smerujúcich k ochrane verejného zdravia bolo eliminovanie 
osobných stretnutí/kontaktov, ergo ich zníženie na minimum, jednoducho po-
vedané eliminovanie mobility obyvateľstva. Samozrejme, štát musí plniť svoje 

300 Ustanovenie § 89 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Sloven-
skej republiky: „Za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských 
práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, národná rada sa 
môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.“

301 Podrobnejšie sa tejto téme venujeme v príspevku Legislatíva v období pandémie, dostupné na 
<https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/BPF/2021/Zbor-
nik_BPF_2021_sekcia_5_Ustavne_pravo_FINAL.pdf>, str. 49 – 58.
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úlohy prostredníctvom príslušných orgánov aj v čase pandémie. Pokiaľ niekto-
ré profesie umožňovali pracovať z domu formou už spomínaného Home Offi-
ce, bolo potrebné zamerať sa osobitne na rozhodovanie kolektívnych orgánov. 
Práve tu môžeme hovoriť o rozhodovaní využívajúcom prostriedky diaľkovej 
komunikácie, osobitne v kontexte elektronizácie a digitalizácie.

Čo rozumieme pod pojmom „prostriedky diaľkovej komunikácie“ pri vý-
kone verejnej moci? Je to taký spôsob prejednania veci a rozhodovania o nej, 
pri ktorom sa jednotlivé osoby/subjekty zúčastnené na tomto procese nestre-
távajú osobne, alebo sa časť zúčastnených osôb/subjektov stretáva osobne (a to 
v minimálnom počte) a zvyšok je k dispozícii formou diaľkového pripojenia za-
bezpečeného technickými prostriedkami umožňujúcimi prenos obrazu a zvu-
ku, ich zaznamenávanie a možnosť hlasovania (ak sa v rozhodovacom procese 
vyžaduje; a to aj s možnosťou zachovania tajnosti hlasovania). Takúto formu 
môžeme označiť za online formu zasadnutia/pojednávania a rozhodovania. Pri 
rozhodovacích procesoch, pri ktorých je zákonom umožnená účasť verejnosti 
za štandardných okolností (keď nie je vyhlásená mimoriadna situácia), je zá-
roveň potrebné umožniť technicky takúto účasť verejnosti aj formou jej „prí-
tomnosti“ na prejednaní veci a rozhodovaní o nej využijúc pritom prostriedky 
diaľkovej komunikácie, a to osobitne ako kontrolný mechanizmus. Tu môžeme 
uviesť napríklad verejnosť prejednania veci v konaní pred súdmi.

Pozrime sa však podrobnejšie na to, aká právna úprava platí k dnešnému 
dňu pri rokovaniach a rozhodovaniach jednotlivých kolektívnych orgánoch 
verejnej moci.

2.1.1 Národná rada 

Národná rada, ktorá je podľa čl. 72 Ústavy jediným ústavodarným a záko-
nodarným orgánom Slovenskej republiky, je kolektívnym orgánom pozostáva-
júcim zo 150 poslancov. Procesné pravidlá fungovania Národnej rady rokovací 
poriadok národnej rady. Podľa čl. 83 ods. 3 Ústavy „schôdze národnej rady sú 
verejné. Neverejné schôdze sa môžu konať len v prípadoch, ktoré ustanoví zákon, 
alebo v prípade, že sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky trojpäti-
novou väčšinou všetkých poslancov“302 (rovnako to upravuje aj § 18 rokovacieho 
poriadku národnej rady.). Verejnosť schôdzí výborov národnej rady upravu-
je § 50 ods. 1 rokovacieho poriadku národnej rady. Platné a účinné znenie 

302 Článok 83 ods. 4 Ústavy. 
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rokovacieho poriadku národnej rady neupravuje, a teda neumožňuje rokovanie 
pléna národnej rady online formou. Iné je to však v prípade výborov národnej 
rady, kde novela rokovacieho poriadku národnej rady – zákon č. 288/2021 Z. z.  
s účinnosťou od 1. septembra 2021 umožnila počas mimoriadnej situácie, nú-
dzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vojny, ak činnosť 
nevykonáva Parlamentná rada, uskutočnenie verejnej schôdze výboru národ-
nej rady online formou, pričom za technickú stránka zodpovedá Kancelária 
národnej rady. Online schôdza výborov národnej rady sa uskutoční na základe 
rozhodnutia predsedu príslušného výboru Národnej rady alebo ak o to požia-
da aspoň tretina členov príslušného výboru národnej rady. Obdobne to platí 
pri verejných spoločných schôdzach výborov národnej rady. Vzhľadom na tú 
skutočnosť, že na verejných schôdzach výborov prebieha hlasovanie verejne, 
problém s technickým zabezpečením hlasovania by nastať nemal. Prijatie ta-
kejto zákonnej úpravy s účinnosťou až jeden a pol roka od začiatku pandémie 
ochorenia COVID-19 na Slovensku možno označiť za oneskorené. Zároveň je 
potrebné uviesť, že rokovací poriadok národnej rady na uplatnenie takéhoto 
postupu predpokladá, že výbor národnej rady si podrobnejšie upraví pravidlá 
online formy rokovania. Diskusia o umožnení rokovania pléna národnej rady 
online formou prebiehala v uplynulých mesiacoch, poukázalo sa však na finanč-
nú náročnosť takéhoto technického zabezpečenia. Na strane druhej však mô-
žeme poukázať na potrebu prijatia takých technických riešení rokovania pléna 
národnej rady počas už skôr v texte uvedených časových období tak, aby sa za-
bránilo nedôstojnosti rokovania národnej rady, ako tomu bolo v decembri 2020, 
keď sa rokovalo o novele ústavného zákona o bezpečnosti štátu, pričom na ro-
kovaní Národnej rady bola výnimkou hlavného hygienika Slovenskej republiky 
umožnená účasť aj tým poslancom národnej rady, ktorí boli pozitívne testovaní 
na ochorenie COVID-19 a oddelení boli od ostatných poslancov Národnej rady 
v rokovacej sále národnej rady igelitovou fóliou.

2.1.2 Vláda

V prípade vlády ako vrcholného orgánu výkonnej moci je situácia odliš-
ná. Novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy uskutočnená zákonom č. 313/2018 Z. z. s účinnosťou 
od 1. januára 2019 ako keby vizionársky umožnila online formu schôdze/roko-
vania vlády. Podľa § 1a prvá a tretia veta zákona č. 575/2001 Z. z. v znení zákona 
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č. 313/2018 Z. z. schôdze vlády sú neverejné. Schôdze vlády môžu prebiehať aj 
s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku. Na túto zákon-
nú úpravu nadväzuje aj čl. 9a rokovacieho poriadku vlády. Ako možno vidieť, 
toto ustanovenie sa používalo aktívne v praxi najmä počas obdobia najväčšieho 
denného prírastku osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Zá-
roveň je potrebné uviesť, že možnosť konania schôdze/rokovania vlády online 
formou nie je obmedzená len na obdobie mimoriadnej situácie alebo stavov 
upravených ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, ale že platí univerzálne  
v ktoromkoľvek období.

Takýmto spôsobom je upravená možnosť schôdzí/rokovaní/zasadnutí onli-
ne formou orgánov zákonodarnej moci a vlády. Veľmi dôležitý význam má však 
rozhodovacia činnosť orgánov moci súdnej v období pandémie.

2.1.3 Súdy/Súdna moc

2.1.3.1 Ústavný súd

V prípade Ústavného súdu zákon o Ústavnom súde neupravuje možnosť 
konania verejných ústnych pojednávaní online formou.

2.1.3.2 Všeobecné súdy

V prípade súdnych konaní pred všeobecnými súdmi sa pandémia ochore-
nia COVID-19 dotkla rozhodovacej činnosti súdov v najväčšom rozsahu spo-
medzi orgánov verejnej moci. Už 25. marca 2020 Národná rada prijala zákon 
o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony303, ktorý s účinnosťou od 27. marca 2020, okrem iného, počas 
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu obmedzil vykonávanie pojedná-
vaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí len na nevyhnutný rozsah 
(neskôr jedna z noviel tohto zákona304 splnomocnila Ministerstvo spravodli-
vosti Slovenskej republiky na vymedzenie/definovanie nevyhnutného rozsahu 
vydaním všeobecne záväzného právneho predpisu (doteraz k tomu bolo vyda-
ných 5 vyhlášok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky). Obmedze-
nie sa týkalo aj vylúčenia verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania  

303 V Zbierke zákonov bol publikovaný pod číslom 62/2020 Z. z.
304 Zákon č. 9/2021 Z. z. účinný od 19. januára 2021.
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a verejného zasadnutia z dôvodu ochrany zdravia. Zrušenie a odročenie množ-
stva pojednávaní v tomto období, ktoré už mali vytýčené konkrétne termíny, 
a odklad rozhodovania súdov, prispeli k oddialeniu súdnych rozhodnutí. Na 
tomto mieste stojí za zváženie, či by prijatie zákonnej úpravy online formy za-
sadnutí a pojednávaní súdov nebolo pro futuro riešením situácií, ktoré sa začali 
v našom štáte v marci 2020.

Súdna rada
Článok I druhý bod zákona č. 106/2020 Z. z. s účinnosťou od 5. mája 2020 

(pomerne skoro po začatí pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku, čo 
vnímame pozitívne) novelizoval zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Sloven-
skej republiky (ďalej len „zákon o Súdnej rade“), čím umožnil, že „zasadnutia 
súdnej rady môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu prebiehať 
aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku; zvukový záznam 
zo zasadnutia súdnej rady sa po skončení zasadnutia sprístupní komukoľvek“. To 
napĺňa všeobecnú zásadu verejnosti zasadnutí Súdnej rady ustanovenú v § 7 
ods. 1 prvej vete zákona o Súdnej rade v spojení s § 6 ods. 8 zákona o Súdnej 
rade, podľa ktorého „hlasovanie Súdnej rady je verejné“. Takýmto spôsobom sa 
umožnilo rozhodovanie Súdnej rady na jej zasadnutiach dištančnou formou, 
a tým plnenie jej Ústavou stanovených právomocí aj počas pandémie.

2.1.4 Územná samospráva

Pri analýze rozhodovacích právomocí orgánov verejnej moci nemožno 
opomenúť, popri orgánoch štátnej moci, aj kolektívne orgány územnej samo-
správy. Zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením  
COVID-19 s účinnosťou od 9. apríla 2020 novelizoval aj zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch). V oboch prípadoch zaviedol mož-
nosť rokovaní ich zastupiteľstiev online formou, a to v prechodných ustanove-
niach oboch zákonov súvisiacich s krízovou situáciou spôsobenou ochorením 
COVID-19, pričom za krízovú situáciu sa na tento účel považuje mimoriad-
na situácia, núdzový stav a výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ocho-
rením COVID-19. V prípade obcí305 sa ustanovuje, že „rokovanie obecného  

305 Pod pojmom „obec“ rozumieme aj mestá a mestské časti a pod pojmom „obecné zastupiteľstvo“ 
aj mestské zastupiteľstvá a miestne zastupiteľstvá.
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zastupiteľstva možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom video-
konferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania 
obecného zastupiteľstva obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, 
ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho 
má zriadené, a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úrad-
nej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový 
alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne 
sprístupní po skončení rokovania.“306 

„Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné 
uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva online formou, môže obecné zastu-
piteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním  
v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov 
s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne 
oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. 
Takýmto hlasovaním však možno prijať uznesenie iba vo veciach bezprostredne 
súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, a vo veciach, 
ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.“307

V prípade rokovaní zastupiteľstiev samosprávnych krajov je právna úprava 
online formy stručnejšia. „Rokovanie zastupiteľstva možno počas krízovej situá-
cie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami ko-
munikačnej technológie. Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej vety samospráv-
ny kraj vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín 
po ukončení rokovania zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja.“308 
Takáto stručnejšia zákonná úprava online formy rokovaní zastupiteľstiev samo-
správnych krajov sa javí ako vhodnejšia než zákonná úprava pri online formách 
rokovaní obecných zastupiteľstiev.

2.2 Úvahy de lege ferenda

Právna úprava online formy schôdzí výborov národnej rady, schôdzí vlády, 
zasadnutí Súdnej rady, rokovaní obecných zastupiteľstiev a rokovaní zastupi-
teľstiev samosprávnych krajov ako kolektívnych orgánov verejnej moci je v sú-
časnosti realitou.

306 Článok I § 30f ods. 2 zákona č. 73/2020 Z. z.
307 Článok I § 30f ods. 3 zákona č. 73/2020 Z. z.
308 Čl. VII § 23b ods. 2 zákona č. 73/2020 Z. z.
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2.2.1 Plenárne schôdze Národnej rady 

Otvorená ostáva otázka zákonnej úpravy umožnenia online formy ple-
nárnych schôdzí Národnej rady, a to tak z pohľadu organizačno-technického, 
ako aj z pohľadu finančnej náročnosti na umožnenie takejto formy rokovania 
a rozhodovania.

Z legislatívno-technického hľadiska by sa online forma (plenárnych) schôdzí 
Národnej rady dala zabezpečiť novelizáciou rokovacieho poriadku národnej 
rady, napríklad nasledujúcim spôsobom:

Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 42a
Rokovanie národnej rady počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu
(1) Verejná schôdza národnej rady sa počas mimoriadnej situácie, núdzo-

vého stavu alebo aj v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ak 
činnosť nevykonáva Parlamentná rada Slovenskej republiky podľa osobitného zá-
kona37a (ďalej len ‚krízová situácia‘), môže uskutočniť aj prostredníctvom video-
konferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré slúžia na 
prenos obrazu a zvuku (ďalej len ‚online forma‘), a to na základe rozhodnutia 
predsedu národnej rady alebo ak o to požiada aspoň pätina všetkých poslancov 
najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze národnej rady. Predseda ná-
rodnej rady oznámi svoje rozhodnutie podľa prvej vety všetkým poslancom najne-
skôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze národnej rady a svoje rozhodnutie 
zverejní na webovom sídle národnej rady. Podrobnosti rokovania počas krízovej 
situácie národná rada upraví v podrobnejších pravidlách svojho rokovania.

(2) Poslanec sa považuje za prítomného na schôdzi národnej rady konanej 
podľa odseku 1 svojou účasťou v rokovacej sále alebo účasťou na schôdzi národnej 
rady online formou.

(3) Navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú na schôdzi národnej rady konanej 
podľa odseku 1 svojou účasťou v rokovacej sále alebo účasťou na schôdzi národnej 
rady online formou.

(4) Za materiálno-technické a organizačné zabezpečenie schôdzí národnej 
rady online formou zodpovedá kancelária; to platí aj na zabezpečenie verejného 
i tajného hlasovania.

(5) Poslanecké grémium (§ 66) sa na základe rozhodnutia predsedu národnej 
rady môže uskutočniť online formou; predchádzajúce odseky sa použijú primerane.
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(6) Kancelária najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze národnej 
rady, ktorá sa uskutoční online formou, zverejní na webovom sídle národnej rady 
spôsob, akým sa jej môže verejnosť zúčastniť.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
37a)  Čl. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.

2.2.2 Súdy/Súdna moc

Samostatnú kapitolu predstavuje rozhodovacia činnosť súdov, tak Ústav-
ného súdu, ako aj súdov všeobecných. Vzhľadom na spravidla širší/široký 
okruh osôb, ktoré sa jednotlivých pojednávaní zúčastňujú, možnosti technic-
kého zabezpečenia online pojednávaní aj zo strany ich jednotlivých účastníkov, 
zásadu verejnosti, ako aj legitimitu vykonávania jednotlivých druhov prenosov 
a záznamov, sa táto oblasť výkonu verejnej moci online formou javí ako naj-
problematickejšia, a to tak v smere prijatia príslušnej právnej úpravy, ako aj jej 
technickej realizácie. Je to otázka, ktorá možno bude o niekoľko mesiacov bez-
predmetná, možno naopak stále aktuálna. Potrebné je zváženie všetkých plusov 
a mínusov, ktoré sú s tým spojené.

*

*         *

Ak sme si pred viac ako dvomi rokmi nevedeli predstaviť, čo nám prinesú 
najbližšie týždne, mesiace či roky, tak sme sa nečakanej situácii, ktorá následne 
vznikla v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, museli veľmi rýchlo 
prispôsobiť vo všetkých oblastiach života spoločnosti, využijúc pritom výdo-
bytky, ktoré nám vedecko-technický pokrok priniesol, a ktoré nás postavili do 
lepšej pozície v boji s pandémiou, než tomu bolo pred 100 rokmi pri pandémii 
španielskej chrípky. Zároveň možno, na tomto mieste a v kontexte tejto kapitoly, 
konštatovať, že prijaté opatrenia súvisiace s rozhodovacou činnosťou orgánov 
verejnej moci formou diaľkovej komunikácie (online formou) počas pandémie 
ochorenia COVID-19 sme doteraz v kľúčových oblastiach zvládli. Ak budú po-
trebné ďalšie zmeny, máme na čo z právnej i technickej stránky nadviazať.

Právna úprava online formy zasadnutí a  rozhodovaní kolektívnych orgá-
nov verejnej moci nám vytvorila niekoľko odlišných režimov fungovania týchto 
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orgánov. Kým platná a účinná právna úprava online formy schôdzí vlády nie je 
časovo limitovaná krízovou situáciou a je univerzálne platná (bez časového ob-
medzenia), tak zasadnutia Súdnej rady takouto formou sú viazané na obdobie 
mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a schôdze výborov národnej rady 
na obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo času vojny, vojnového 
stavu alebo výnimočného stavu, ak činnosť nevykonáva Parlamentná rada pod-
ľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu. V prípade zasadnutí obecných zastupi-
teľstiev alebo zastupiteľstiev samosprávnych krajov prichádza online forma ich 
rokovaní do úvahy iba v období mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Aj na týchto príkladoch môžeme identifikovať nejednotnosť právnej úpravy 
obdobia, počas ktorého môžu kolektívne orgány verejnej moci využiť online 
formu pri výkone ich (rozhodovacích) právomocí.

Na záver možno uviesť, že v mnohých aspektoch nás doterajší vývoj v oblasti 
práva počas obdobia pandémie ochorenia COVID-19 poučil. Otestovali sme 
mnohé prijaté právne normy v praxi. Niekde zistili, že ich treba upraviť, inde, že 
boli prijaté správne a včas. V tomto kontexte možno však aj povedať, že máme 
ešte čo analyzovať, vyhodnocovať dopady prijatých právnych noriem, porovná-
vať slovenskú právnu úpravu so zahraničnou právnou úpravou a efektivitou jej 
aplikácie/uplatnenia v praxi. A zároveň rozhodne nielen premýšľať nad kom-
plexnou právnou úpravou rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci počas 
takých situácií, ako nastali v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, bez 
ohľadu na to, či ich nazveme krízové situácie alebo mimoriadne situácie, ale 
hlavne na jej príprave a prijatí pracovať.
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3. KAPITOLA

KRÍZOVÁ SITUÁCIA A ROKOVANIE PARLAMENTNEJ RADY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dňa 23. februára 2001 schválila Národná rada ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.,  
ktorý predstavoval tzv. veľkú novelu Ústavy. Prostredníctvom tejto novelizácie 
sa do ústavného textu (čl. 102 ods. 3) doplnilo explicitné splnomocnenie na 
úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu a výnimoč-
ného stavu cez samostatný ústavný zákon. Skupina poslancov Národnej rady 
(ako predkladatelia návrhu ústavnej novelizácie) vyjadrila už v dôvodovej sprá-
ve presvedčenie, že tento samostatný ústavný zákon by mal upraviť okrem iného 
aj prípadný prenos niektorých právomocí ústavných orgánov na iné ústavné 
orgány (napr. vládu) alebo ústavné orgány zriadené na základe tohto ústavného 
zákona. To sa malo týkať aj parlamentu, ktorý vzhľadom na mimoriadne okol-
nosti alebo potrebu operatívneho rozhodovania nemusí byť spôsobilý vykoná-
vať všetky svoje právomoci.309

Naplnenie ústavného splnomocnenia trvalo ústavodarcovi desať mesiacov, 
keď 1. mája 2002 nadobudol účinnosť ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Týmto 
ústavným zákonom došlo k zriadeniu Parlamentnej rady ako ústavného orgánu 
vykonávajúceho vymedzený okruh ústavných právomocí Národnej rady v čase 
vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, a to za súčasného splnenia 
podmienky znemožnenia činnosti Národnej rady. Keďže ani vojna, vojnový stav 
a ani výnimočný stav neboli nikdy v priebehu dvadsiatich rokov od nadobudnu-
tia účinnosti ústavného zákona o bezpečnosti štátu vyhlásené, neexistovala ani 
len teoretická možnosť výkonu vymedzených ústavných právomocí Národnej 
rady Parlamentnou radou. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa postaveniu Parla-
mentnej rady podrobnejšie nevenovala ani odborná spisba.310

309 Osobitná časť dôvodovej správy k bodu 51. Parlamentná tlač 643 (II. volebné obdobie). Do-
stupné na <https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=137174>.

310 Výnimkou je URBANČOK, M. Krízové ústavné orgány Slovenskej republiky a právna konti-
nuita štátu. In Justičná revue. 2004, č. 2, s. 220 – 225 alebo CIBULKA, Ľ. Bezpečnosť Sloven-
skej republiky v globalizovanej spoločnosti (ústavnoprávny rozmer). In Bratislavské právnické 
fórum 2016. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 42 – 54.
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Pandémia ochorenia COVID-19 a invázia Ruskej federácie na územie vý-
chodného suseda Slovenskej republiky ukázali, že krízové situácie spôsobilé 
prakticky ihneď znemožniť fungovanie kľúčových ústavných orgánov môžu 
reálne nastať aj v 21. storočí. Pandémia, ako aj vojnový konflikt môžu ochro-
miť parlament predovšetkým z hľadiska nedostupnosti rokovania za fyzickej 
prítomnosti poslancov, prípadne kvôli znemožneniu jeho uznášaniaschopnosti 
v nadväznosti na indispozíciu rozhodujúceho počtu poslancov. Právny poria-
dok by mal byť na tieto situácie čo možno najlepšie pripravený, aby sa následne 
minimalizovalo riziko narušenia ústavných princípov, predovšetkým ústavného 
princípu legality. Ten je vyjadrený najmä, ale nielen, v čl. 2 ods. 2 Ústavy. Vy-
žaruje do vzťahov vertikálnych a vytvára právnu istotu subjektov súkromného 
práva, že orgány verejnej moci nebudú voči nim konať v rozpore so svojou prá-
vomocou, ako aj do vzťahov horizontálnych, kde vytvára právnu istotu medzi 
orgánmi verejnej moci pri výkone im priznanej právomoci.311 Pokiaľ v krízovej 
situácii parlament nie je schopný aktualizovať znenie zákonnej úpravy a v apli-
kačnej praxi orgánov verejnej moci dôjde v dôsledku toho ku kolízii s ústavným 
princípom legality, takýto stav bude oslabovať ochotu adresátov dodržiavať hoci 
aj dobre mienené opatrenia na ochranu základných práv a slobôd či teritoriálnej 
integrity štátu.

3.1 Charakteristika Parlamentnej rady v platnej a účinnej  
právnej úprave

O Parlamentnej rade sa v súčasnosti zmieňujú dva všeobecne záväzné práv-
ne predpisy.312 Prvým je ústavný zákon o bezpečnosti štátu, a to vo svojom čl. 7 

311 OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava : Wolters 
Kluwer SR s. r. o., 2021, s. 23.

312 O Parlamentnej rade sa zmieňuje aj vyhláška č. 164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie. Vyhláška v § 2  
ods. 1 písm. h) uvádza, že prednostným užívateľom verejných telekomunikačných služieb, kto-
rý v období krízovej situácie využíva prednostné spojenie, je aj Parlamentná rada. Vyhláš-
ka bola vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 31 ods. 4 zákona  
č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona č. 274/1993 Z. z. o vymedze-
ní pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa. Tento zákon bol zrušený zákonom 
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii. Ako uviedol Ústavný súd v uznesení z 13. mája 
2004, sp. zn. PL. ÚS 18/02, pokiaľ zákonodarca abroguje zákon alebo ak pri derogácii zruší aj 
splnomocňovaciu blanketu zákona, a ak prostredníctvom derogačnej klauzuly výslovne nezruší 
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a v čl. 11 ods. 1. Druhým je rokovací poriadok Národnej rady, ktorý spomína 
Parlamentnú radu v § 60a ods. 1 a § 143 ods. 1 len okrajovo. Uvádza, že verejná 
schôdza výboru Národnej rady sa počas krízovej situácie (mimoriadna situácia, 
núdzový stav, vojna, vojnový stav alebo výnimočný stav) môže uskutočniť aj 
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej 
technológie, ktoré slúžia na prenos obrazu a zvuku, a to na základe rozhodnutia 
predsedu výboru, alebo ak o to požiada aspoň tretina členov výboru najneskôr 
48 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru, pokiaľ činnosť nevykonáva 
Parlamentná rada podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu.313 Z tejto práv-
nej normy tak vo vzťahu k Parlamentnej rade možno urobiť len záver, že po-
čas výkonu jej činnosti nie je online forma rokovania výborov Národnej rady 
prípustná. Druhá zmienka má organizačno-technický charakter, keď v zmysle  
§ 143 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady plní Kancelária Národnej 
rady úlohy spojené s činnosťou Parlamentnej rady.

Možno preto konštatovať, že platná a účinná právna úprava týkajúca sa ro-
kovania Parlamentnej rady je prítomná v zásade len v ústavnom zákone o bez-
pečnosti štátu.

3.1.1 Zriadenie Parlamentnej rady ako ústavného orgánu

Vládny návrh ústavného zákona o bezpečnosti štátu pôvodne neobsahoval 
žiadnu osobitnú normu k zriadeniu Parlamentnej rady v takej podobe, ako je 
dnes v čl. 7 ods. 1.314 Pôvodná predstava vlády ako predkladateľa návrhu bola, 
že Parlamentná rada bude „istou obdobou bývalého Stáleho výboru Národného 
zhromaždenia za predvojnovej Československej republiky alebo Predsedníctva 
Národného (príp. po roku 1968 Federálneho) zhromaždenia s tým rozdielom, že 

vykonávacie právne predpisy, dochádza k zániku ich platnosti a účinnosti v dôsledku zániku 
platnosti a účinnosti zákona, na vykonanie ktorého boli vydané. Ak zanikne účinnosť zákona, 
zaniká aj vykonávacia funkcia podzákonného právneho predpisu, ktorý už sám osebe nemôže 
vykonávať zákon, ktorý bol zrušený a neplatí“ (tzv. derogácia mlčky). Podľa Legislatívnych pra-
vidiel vlády môže vykonávací právny predpis vydaný na vykonanie doterajšieho zákona dočas-
ne vykonávať aj nový zákon, ak tak nový zákon výslovne ustanoví. Keďže zákon č. 179/2011 Z. z.  
o hospodárskej mobilizácii takéto ustanovenie neobsahuje, vyhlášku č. 164/2003 Z. z. medzi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi zmieňujúcimi Parlamentnú radu neuvádzame.

313 Ustanovenie § 60a je súčasťou rokovacieho poriadku Národnej rady len od 1. septembra 2021, 
keď nadobudla účinnosť novelizácia vykonaná zákonom č. 288/2021 Z. z.

314 Pozri parlamentnú tlač 1311 (II. volebné obdobie). Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/
Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=2&CPT=1311>.
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nejde o stály orgán“. Parlamentná rada nemala byť konštituovaná ako samo-
statný ani ako stály orgán, ale ako orgán Národnej rady.315 Zmenu mal priniesť 
schválený pozmeňujúci návrh č. 35 zo spoločnej správy výborov, obsahujúci 
odôvodnenie, že Parlamentnú radu je potrebné zriadiť už v mieri.316 „Mierom“ 
mal ústavodarca na mysli stav, počas ktorého nie je vyhlásená vojna, vojnový 
stav a ani výnimočný stav. Ústavné postavenie Parlamentnej rady je v nadväz-
nosti na uvedený konštrukt pomerne paradoxné. Ako ústavný orgán je zriadená, 
existuje aj mimo akejkoľvek krízovej situácie, no nemá žiadne ústavné právo-
moci. Možnosť výkonu vymedzených ústavných právomocí Národnej rady sa 
aktivuje len za kumulatívneho splnenia dvoch podmienok. Prvou je vyhlásenie 
vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu (nie však už núdzového sta-
vu) ústavne súladným spôsobom, a druhou znemožnenie činnosti Národnej 
rady. Hoci ústavná úprava bližšie nedefinuje, čo takéto znemožnenie činnosti 
znamená, možno predpokladať, že tu bude patriť napríklad neuznášaniaschop-
nosť Národnej rady kvôli vojne, vojnovému stavu alebo výnimočnému stavu. 
Vnútorná logika ústavného poriadku je doplnená obmedzením antiblokačného 
mechanizmu hlavy štátu podľa čl. 102 ods. 1 písm. e) Ústavy, ktorý uvádza, že 
rozpustenie Národnej rady nie je prípustné počas vojny, vojnového stavu alebo 
výnimočného stavu.

3.1.2 Limitačná klauzula k výkonu ústavných právomocí Národnej rady

Parlamentná rada je za kumulatívneho splnenia oboch podmienok pre 
svoju činnosť oprávnená vykonávať všetky ústavné právomoci Národnej rady 
s výnimkou štyroch vymedzených okruhov. Ústavná úprava najprv vylučuje 
normatívne právne akty, na ktorých sa Parlamentná rada nemôže uzniesť. Sú 
nimi nová ústava, akýkoľvek ústavný zákon, ďalej zákony upravujúce podmien-
ky výkonu volebného práva, zakladanie a združovanie sa v politických stra-
nách a politických hnutiach, ako aj spôsob vykonania referenda.317 Limitačná 

315 Všeobecná časť dôvodovej správy a osobitná časť k článku 7.
316 Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=407373>.
317 Zaujímavosťou je, že pri prerokúvaní vládneho návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štá-

tu sa objavila myšlienka zásadného rozšírenia limitačnej klauzuly (a teda zásadného zúženia 
právomocí Parlamentnej rady) kvôli ochrane základných ľudských práv a slobôd, a to v pre-
jave poslankyne O. Szabó, patriacej k  vtedajšej koaličnej väčšine: „Ohľadom ľudských práv  
a slobôd by som však podporovala inú ochranu na obdobie vojny, vojnového stavu a výnimočného 
stavu. Ide o činnosť Parlamentnej rady, ktorej právomoci sú vymedzené v čl. 7 ods. 1 vládneho 
návrhu, keď v bode A sa zakazuje rade uznášať sa na ústave a ústavných zákonoch, volebných 
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klauzula sa vzťahuje aj na novelizácie či prípadné derogácie týchto normatív-
nych právnych aktov. Vylúčenie uznášania sa na ústavných zákonoch znamená 
okrem iného nedostupnosť zmeny samotného ústavného zákona o bezpečnosti 
štátu, schválenia ústavného zákona o zmene štátnej hranice či zmeny ústavného 
zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.318 Pokiaľ by v čase čin-
nosti Parlamentnej rady došlo k tomu, že určitý zákon by bol v konaní o súlade 
právnych predpisov vyhlásený za protiústavný, Parlamentná rada by nemohla 
zvoliť postup ako Národná rada pri ústavnom zákone č. 254/2006 Z. z. o zriade-
ní a činnosti výboru Národnej rady na preskúmavanie rozhodnutí Národného 
bezpečnostného úradu, ktorým reagovala na nález Ústavného súdu z 19. ok-
tóbra 2005, sp. zn. PL. ÚS 6/04.319

Vylúčenie možnosti zmeniť Ústavu nadväzuje na obdobné limitačné klauzu-
ly, ktorými boli viazané už spomínané orgány: Stály výbor Národného zhro-
maždenia, Predsedníctvo Národného zhromaždenia a Predsedníctvo Federál-
neho zhromaždenia. Stály výbor Národného zhromaždenia nebol oprávnený 
meniť ústavné zákony podľa § 54 ods. 8 písm. b) Ústavnej listiny Českosloven-
skej republiky č. 121/1920 Sb. z. a n.320 Podobne Ústava č. 150/1948 Zb. v § 66  

zákonoch, zákonoch o politických stranách a politických hnutiach a na zákonoch o spôsobe vy-
konania referenda. Možno by bolo vhodnejšie, keby Parlamentná rada v tomto bode mala 
zakázané uznášať sa aj na zákonoch, ktoré sa týkajú ľudských práv a slobôd.“ Stenogra-
fický záznam z 12. dňa rokovania 57. schôdze Národnej rady, 11. apríl 2002. Dostupné na:  
<https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=181532>.

318 To by mohol byť de constitutione lata problém pri výnimočnom stave. Ako totiž uvádza čl. 5 
ods. 12 tohto ústavného zákona, povinnosť uplatňovať ustanovenia týkajúce sa limitu dlhu 
verejnej správy sa nevzťahuje na obdobie od vypovedania vojny alebo od vyhlásenia vojnové-
ho stavu do skončenia vojny alebo do skončenia vojnového stavu. Ústavný zákon ďalej v čl. 5 
ods. 11 písm. b) uvádza, že povinnosť uplatňovať ustanovenia týkajúce sa limitu dlhu verejnej 
správy sa nevzťahuje na obdobie 36 kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom ministerstvo financií zistí, že výdavky 
z verejných prostriedkov spojené s obnovením fungovania bankového sektora postihnutého 
finančnou krízou, výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraňovaním následkov ži-
velných pohrôm a prírodných katastrof, ktoré zasiahli územie Slovenskej republiky a výdavky 
z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnenia medzinárodných zmlúv presiahli v úhrne 3 %  
hrubého domáceho produktu. Živelné pohromy a prírodné katastrofy však osamote ešte ne-
predstavujú dôvod na vyhlásenie výnimočného stavu tak, ako je to definované v čl. 4 ods. 1 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu.

319 Pozri SVÁK, J. Súdna moc a moc sudcov na Slovensku. Bratislava : Eurokódex, s. r. o., 2011,  
s. 64.

320 „Výbor je příslušný ve všech věcech náležících do zákonodárné a správní působnosti Národního 
shromáždění, ale není oprávněn: a) voliti presidenta republiky nebo jeho náměstka; b) měniti 
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ods. 3 písm. b) uvádzala, že ak Národné zhromaždenie nezasadá preto, lebo je 
jeho zasadanie znemožnené mimoriadnymi okolnosťami, potom Predsedníctvo 
Národného zhromaždenia nebolo oprávnené meniť ústavu ani ústavné záko-
ny.321 Limitačná klauzula týkajúca sa ústavných zákonov obmedzovala Predsed-
níctvo Národného zhromaždenia aj podľa čl. 60 ods. 2 Ústavy č. 100/1960 Zb.322 
a zmenu Ústavy počas nezasadania Federálneho zhromaždenia pre mimoriadne 
príčiny zakazoval tiež ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii 
v čl. 58 ods. 2.323

Ďalší okruh ústavných právomocí dotknutých limitačnou klauzulou zahŕňa 
vyslovovanie súhlasu s medzinárodnou zmluvou. V zmysle čl. 7 ods. 4 Ústa-
vy to znamená, že (i) medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných 
slobodách, (ii) medzinárodné politické zmluvy, (iii) medzinárodné zmluvy vo-
jenskej povahy, (iv) medzinárodné zmluvy, z ktorých vzniká Slovenskej repub-
like členstvo v medzinárodných organizáciách, (v) medzinárodné hospodárske 
zmluvy všeobecnej povahy, (vi) medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie 
je potrebný zákon, a (vii) medzinárodné zmluvy priamo zakladajúce práva ale-
bo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, by nemohli byť ratifikované, 
pretože by nebola splnená podmienka súhlasu parlamentu. Slovenská republika 
by tak počas výkonu činnosti Parlamentnej rady nemohla ani preniesť výkon 
časti svojich právomocí na Európsku úniu medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 
ods. 2 prvej vety Ústavy. Takáto medzinárodná zmluva by v závislosti od svoj-
ho obsahu totiž predstavovala medzinárodnú zmluvu, na ktorej vykonanie je 
potrebný zákon, medzinárodnú politickú zmluvu, medzinárodnú hospodársku 
zmluvu všeobecnej povahy, resp. medzinárodnú zmluvu priamo zakladajúcu 

zákony ústavní (čl. I. uvoz. zák.) a příslušnost úřadů, leč by šlo o rozšíření působnosti úřadů už 
zřízených novými úkoly; c) ukládati svými opatřeními nové trvalé finanční povinnosti občanům, 
rozšiřovati brannou povinnost, trvale zatěžovati státní finance nebo zcizovati státní majetek;  
d) dávati souhlas k vypovědění války.“

321 „Nezasedá-li Národní shromáždění proto, že je jeho zasedání znemožněno mimořádnými událost-
mi (odstavec 1, č. 4), není předsednictvo Národního shromáždění oprávněno: a) volit presidenta 
republiky ani jeho náměstka; b) měnit ústavu ani ústavní zákony.“

322 „V čase, keď Národné zhromaždenie nezasadá, buď preto, že jeho zasadanie je skončené, alebo 
preto, že uplynulo volebné obdobie, pôsobnosť Národného zhromaždenia vykonáva predsedníctvo. 
Neprislúcha mu však voliť prezidenta republiky a uznášať sa na ústavných zákonoch.“

323 „V čase, keď Federálne zhromaždenie pre mimoriadne príčiny nezasadá, vykonáva Predsedníctvo 
Federálneho zhromaždenia všetku jeho pôsobnosť s výnimkou práva meniť Ústavu Českosloven-
skej socialistickej republiky a voliť jej prezidenta.“
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práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb.324 K posledným trom 
kategóriám medzinárodných zmlúv je potrebné zaradiť tiež vyslovovanie súhla-
su s rozšírením Európskej únie o nového člena.325 Medzinárodnou politickou 
zmluvou a zároveň medzinárodnou zmluvou vojenskej povahy je tiež protokol 
k Severoatlantickej zmluve o pristúpení nového člena.326 Z medzinárodného 
hľadiska by mohla byť neudržateľná situácia, keď by Parlamentná rada napriek 
prípadnej podpore rozšírenia Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie 
nebola oprávnená vysloviť súhlas, a ani riešiť vzniknutý stav novelizáciou ústav-
ného zákona o bezpečnosti štátu kvôli zneniu limitačnej klauzuly podľa jeho  
čl. 7 ods. 2 písm. a). Tieto súvislosti mohli tvorcom ústavného zákona o bez-
pečnosti štátu v roku 2002 uniknúť, keďže až v nasledujúcom období sa ukázala 
dôležitosť každého štátu v súvislosti s jeho členstvom v Európskej únii a Seve-
roatlantickej aliancii.

Tretím okruhom sú právomoci, ktoré spája to, že sa týkajú možnosti predčas-
ného skončenia volebného obdobia hlavy štátu, a na ktorých uplatnenie potre-
buje Národná rada štandardne súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. 
Sú nimi uznášanie sa na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a na podaní 
obžaloby na prezidenta.327 V konečnom dôsledku by to znamenalo, že spomedzi 
právomocí uvedených v čl. 84 ods. 4 Ústavy, na ktorých uplatnenie je potrebný 
súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov,328 by Parlamentnej rade 

324 Pozri napríklad doložku prednosti k Návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so Zmlu-
vou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spo-
ločenstva (Lisabonská zmluva), parlamentná tlač 520 (IV. volebné obdobie). Dostupné na:  
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdo-
bia=4&ID=520>.

325 Pozri napríklad vyslovovanie súhlasu Národnej rady v rámci pristúpenia Chorvátskej republiky 
k Európskej únii. Parlamentná tlač 601 (V. volebné obdobie). Dostupné na: <https://www.nrsr.
sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=5&ID=601>.

326 Pozri napríklad vyslovovanie súhlasu Národnej rady v rámci pristúpenia Severomacedónskej 
republiky k Severoatlantickej aliancii. Parlamentná tlač 1348 (VII. volebné obdobie). Dostup-
né na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdo-
bia=7&ID=1348>.

327 Počas výkonu činnosti Parlamentnej rady tak má hlava štátu de facto absolútnu dočasnú trest-
noprávnu imunitu, pretože by nepôsobil orgán disponujúci oprávnením podať Ústavnému 
súdu obžalobu za úmyselné porušenie Ústavy alebo za vlastizradu v zmysle čl. 107 Ústavy.

328 Vyslovovanie súhlasu pri voľbe kandidáta na sudcu Ústavného súdu do tejto kategórie neza-
raďujeme z dôvodu, že ak podľa čl. 84 ods. 5 Ústavy Národná rada nezvolí touto väčšinou po-
trebný počet kandidátov ani v opakovanej voľbe, v novej voľbe a každej ďalšej voľbe postačuje 
na voľbu kandidáta súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
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prislúchalo uznášanie sa na vypovedaní vojny inému štátu a uznášanie sa na 
zrušení rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy.329 Na tom-
to mieste je nevyhnutné upozorniť na rozpor dôvodovej správy a navrhnutého 
(a následne aj schváleného) znenia limitačnej klauzuly. Osobitná časť dôvodo-
vej správy k čl. 7 ústavného zákona o bezpečnosti štátu totiž pri Parlamentnej 
rade uvádza: „(...) vzhľadom na mimoriadne okolnosti bude schopná operatívne 
rozhodovať namiesto Národnej rady, s výnimkou uznášania sa o (...) vypovedaní 
vojny inému štátu (...).“330 Navrhované znenie čl. 7 uvedeného ústavného zákona 
a ani jeho schválené znenie však vypovedanie vojny v rámci limitačnej klauzuly 
neuvádzajú. Pokiaľ je preto uznášanie sa o vypovedaní vojny, ak je Slovenská 
republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv 
o spoločnej obrane proti napadnutiu v zmysle čl. 86 písm. k) Ústavy právomo-
cou Národnej rady, ktorá nie je začlenená v rámci limitačnej klauzuly, potom 
túto právomoc môže Parlamentná rada vykonávať bez ohľadu na znenie dôvo-
dovej správy a eventuálny zámer ústavodarcu. Samozrejme, Parlamentná rada 
by mohla vojnu vypovedať, len ak by už bol predtým vyhlásený vojnový stav 
alebo výnimočný stav (hlavou štátu na návrh vlády alebo Bezpečnostnej rady 
za splnenie podmienok podľa čl. 3 ods. 1 alebo čl. 4 ods. 1 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu)

Poslednou právomocou dotknutou prostredníctvom limitačnej klauzuly je 
uznášanie sa na návrhoch na vyhlásenie referenda. Referendum by tak mohlo 
byť vyhlásené len na základe požiadania aspoň 350 000 občanov cez petíciu 
v zmysle čl. 95 ods. 1 Ústavy.

329 Potrebu súhlasu trojpätinovej väčšiny Národnej rady zakotvujú aj dva ústavné zákony. Prvým je 
ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov. Podľa jeho čl. 10 ods. 1 platí, že rozhodnutie parlamentného výboru o strate funkcie 
verejného funkcionára prijatého v zmysle čl. 9 ods. 8 musí uznesením schváliť Národná rada naj-
menej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Druhým je ústavný zákon č. 493/2011 Z. z.  
o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý v čl. 3 ods. 2 uvádza, že predsedu Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť volí a odvoláva Národná rada trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na ná-
vrh vlády.

330 Parlamentná tlač 1311 (II. volebné obdobie). Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.
aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=2&ID=1311>.
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3.1.3 Zloženie Parlamentnej rady a postup pri schvaľovaní jej uznesenia

Jedným z najdôležitejších rozdielov medzi Národnou radou a Parlamentnou 
radou je zloženie tohto ústavného orgánu. Platí, že každý člen Parlamentnej 
rady je zároveň poslancom Národnej rady, no nie každý poslanec Národnej 
rady je zároveň členom Parlamentnej rady. Členstvo v nej je vyhradené poslan-
com pôsobiacim vo vymedzených funkciách, a to predsedovi a podpredsedom 
parlamentu, predsedom a podpredsedom parlamentných výborov, a napokon 
predsedom poslaneckých klubov. Keďže funkcie v parlamentných výboroch 
sú štandardne obsadzované spôsobom, že okrem funkcie predsedu existujú 
aj funkcie dvoch podpredsedov, pričom predstavitelia opozície sú volení iba 
do jednej z týchto funkcií v rámci konkrétneho výboru (t. j. ak je predstavi-
teľ opozície predseda výboru, dvaja podpredsedovia sú predstaviteľmi koalície, 
a ak je predsedom výboru predstaviteľ koalície, potom je predstaviteľ opozí-
cie len jedným podpredsedom), tento vzorec pre členstvo v Parlamentnej rade 
v aplikačnej praxi vo väčšine prípadov zvýhodňoval koalíciu.331 V súčasnosti 
by mala Parlamentná rada 58 členov. Spomedzi nich by boli 40 členovia pred-
staviteľmi koalície a 18 členovia predstaviteľmi opozície (68,97 % : 31,03 %). 
Naproti tomu, v Národnej rade je pomer koalície a opozície 88 k 62 poslancom  
(58,67 % k 41,33 %).332

Uvedená diskrepancia môže vznikať aj kvôli tomu, že ústavná úprava neob-
sahuje garanciu pomerného zastúpenia v Parlamentnej rade. Spomenutý Stály 
výbor Národného zhromaždenia mal v zmysle § 54 ods. 1 a 2 Ústavnej listiny 
Československej republiky č. 121/1920 Sb. z. a n. 24 členov (16 členov volených 
Poslaneckou snemovňou a 8 členov senátom) volených podľa zásady pomerné-
ho zastúpenia. Je pravdou, že takúto ústavnú garanciu už nezakotvovali Ústava 
č. 150/1948 Zb. a Ústava č. 100/1960 Zb. pri Predsedníctve Národného zhro-
maždenia, a ani ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii pri 

331 Pri skúmaní zloženia Parlamentnej rady v III. až VII. volebnom období sme zistili, že iba  
v VI. volebnom období bolo zloženie Parlamentnej rady pre opozíciu výhodnejšie než v samot-
nej Národnej rade. K podrobnostiam pozri BUJŇÁK, V. Núdzový stav a možnosti fungovania 
parlamentnej rady Slovenskej republiky. In Bratislavské právnické fórum 2021: Ústavné orgány  
a ústavná ochrana základných práv v krízových situáciách. 1. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK,  
2021, s. 24 – 25.

332 Vychádzame z toho, že poslancom koalície je člen poslaneckého klubu politickej strany, ktorá 
je zmluvnou stranou koaličnej zmluvy, alebo člen takejto politickej strany.
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Predsedníctve Federálneho zhromaždenia.333 Tieto ústavy ale existovali v štáte 
s režimom, ktorý bol podľa § 1 ods. 1 zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorál-
nosti a protiprávnosti komunistického systému nemorálny, protiprávny, odsú-
deniahodný, a ktorý smeroval k potlačeniu základných práv a slobôd. Podob-
nú garanciu ako v § 54 ods. 1 a 2 Ústavnej listiny Československej republiky  
č. 121/1920 Sb. z. a n. zakotvuje v súčasnosti napríklad čl. 53a ods. 1 nemeckého 
Základného zákona smerom k Spoločnému výboru (Gemeinsamer Ausschuss), 
ktorého úlohu v nemeckom ústavnom systéme je možné prirovnať k Parlament-
nej rade. Spoločný výbor sa skladá z členov Bundestagu (dolná komora parla-
mentu) a z členov Bundesratu (spolková rada zastupujúca spolkové krajiny). 
Bundestag deleguje dve tretiny a Bundesrat jednu tretinu členov výboru, pri-
čom povinnosťou Bundestagu je delegovať členov podľa veľkosti parlamentných 
frakcií.334

Vzorec pre členstvo v Parlamentnej rade je dôležitý kvôli čl. 7 ods. 5 ústav-
ného zákona o bezpečnosti štátu. Je to jediná norma upravujúca postup pri 
prijímaní uznesenia tohto ústavného orgánu. Parlamentná rada má podľa neho 
rozhodovať v zbore, a na prijatie jej uznesenia je potrebný súhlas nadpolovič-
nej väčšiny jej členov. Z textu nie je zrejmé, či má ísť o nadpolovičnú väčšinu 
všetkých jej členov, alebo nadpolovičnú väčšinu prítomných členov. Výklad za-
ložený na zmysle a účele ústavnej normy by preferoval funkčnosť Parlamentnej 
rady v danej krízovej situácii, a teda skôr nadpolovičnú väčšinu prítomných 
členov. K rovnakému záveru možno dospieť po aplikácii systematického výkla-
du. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu sa totiž o uznášaní kolektívnych orgánov 
zmieňuje ešte na troch ďalších miestach. Prvým je čl. 8 ods. 6 („Bezpečnost-
ná rada rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovič-
nej väčšiny všetkých jej členov.“), ďalej čl. 9 ods. 10 („Bezpečnostná rada kraja 
rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčši-
ny všetkých jej členov.“) a čl. 10 ods. 10 („Bezpečnostná rada okresu rozhoduje  
v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
jej členov.“). Pokiaľ by ústavodarca chcel, aby sa uznesenie Parlamentnej rady 

333 Takouto ústavnou garanciou nebol ani čl. 56 ods. 2 a 5 Ústavy č. 100/1960 Zb. Uvedené normy 
upravovali zloženie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia len v zmysle federatívneho štát-
neho zriadenia.

334 Článok 53a sa do nemeckého Základného zákona dostal na základe sedemnástej novelizácie 
z 24. júna 1968. CURRIE, D. P. The Constitution of the Federal Republic of Germany. London : 
The University of Chicago Press, 1994, s. 134.
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prijímalo nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov, do čl. 7 ods. 5 by vložil 
rovnaké slovo ako v čl. 8 ods. 6, čl. 9 ods. 10 a čl. 10 ods. 10. Tieto závery by 
mohla zvrátiť len identifikácia chyby v texte vyhlásenom v Zbierke zákonov. Ak 
sa pozrieme na znenie vládneho návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu 
(parlamentná tlač 1311) tak, ako bol 9. januára 2002 doručený Národnej rade, 
čl. 7 neobsahoval dnešný ods. 5.335 Na webovom sídle Národnej rady je zverej-
nená Spoločná správa výborov k tejto parlamentnej tlači 1311 z 9. apríla 2002. 
Spoločná správa obsahovala 48 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Ako 
36. z nich je uvedený tento návrh novelizačného príkazu: „V čl. 7 odsek 4 znie: 
,(4) Parlamentná rada rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.‘ Doterajší odsek 4 sa označí ako odsek 5.“  
Gestorský výbor zaradil 36. bod zo spoločnej správy medzi tie, ktoré odporúčal 
schváliť.336 Dňa 11. apríla 2002 o 17:38:10 prebehlo hlasovanie č. 451 (okrem 
iného aj o 36. bode) a zo 108 prítomných poslancov hlasovalo 108 za.337 Žiadne 
ďalšie hlasovanie sa 36. bodu zo spoločnej správy výborov nedotklo (pozmeňu-
júci a doplňujúci návrh poslanca P. Ošvátha z rozpravy sa týkal zmeny účinnosti 
v nadväznosti na priebeh legislatívneho procesu, a pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh poslanca J. Gajdoša z rozpravy sa zase týkal dnešného čl. 10).338 Teoreticky 
sa mohlo stať, že Národná rada schválila čl. 7 ods. 5 v znení „nadpolovičnej väč-
šiny všetkých jej členov“, a slovo „všetkých“ vypustil niektorý z piatich ústavných 
zákonov novelizujúcich ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Žiadny z nich sa ale 
čl. 7 ods. 5 nezaoberal. Je preto legitímne vysloviť pochybnosť o tom, či znenie 
čl. 7 ods. 5 uvedené v zbierke zákonov korešponduje legislatívnemu procesu 
z 11. apríla 2002. Pokiaľ by sa chyba potvrdila, Parlamentná rada by prijímala 
uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.339

335 Pozri dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&-
CisObdobia=2&ID=1311>.

336 Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=407373>.
337 Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub-

&ID=9639>.
338 Stenografický záznam z 12. dňa rokovania 57. schôdze Národnej rady, 11. apríl 2002. Dostupné 

na: <https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=181532>.
339 Zaujímavosťou je, že J. Kysela vo svojom článku automaticky uvádza, že na prijatie uznesenia 

Parlamentnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Pozri KYSELA, J. Sub-
stituce výkonu zákonodarné pravomoci parlamentů v Československu, České republice a na 
Slovensku. In Časopis pro právní vědu a praxi. 2005, roč. 13, č. 2, s. 131.
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3.1.4 Ratihabícia uznesení Parlamentnej rady

Obmedzené členstvo v Parlamentnej rade má byť vyvážené tým, že po obno-
vení činnosti Národnej rady musí dôjsť na jej prvej schôdzi k schváleniu alebo 
k zrušeniu uznesení Parlamentnej rady. Ústavnoprávnym následkom neschvále-
nia alebo zrušenia uznesení je strata ich platnosti. Pokiaľ by preto Parlamentná 
rada napríklad svojim uznesením novelizovala zákon č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty a zvýšila by sadzbu dane, neschválenie alebo zrušenie uzne-
senia by malo za následok stratu platnosti novelizačného zákona. Výkladovo 
spornou by sa mohla stať otázka, či stratou platnosti novelizačného zákona dôj-
de k tomu, že účinnou sa stane predchádzajúca zákonná úprava (v danom prípa-
de nižšia sadzba dane). Ústavný súd v minulosti uviedol, že novela je samostat-
ným právnym predpisom. Má svoju vlastnú platnosť a účinnosť. Odo dňa svojej 
účinnosti sa však jej obsah stáva obsahom novelizovaného právneho predpisu. 
Okamihom účinnosti novelizujúceho predpisu dochádza k splynutiu právnych 
noriem obsiahnutých v novelizovanom predpise a novelizujúcom predpise, kto-
ré svojím splynutím vytvoria úplne nový právny predpis. Okamihom splynu-
tia a vznikom nových právnych predpisov pôvodné právne normy zanikajú.340 
Pokiaľ je však zmyslom a účelom čl. 7 ods. 5 ústavného zákona o bezpečnosti 
štátu existencia ústavnoprávneho následku výslovného alebo konkludentného 
nesúhlasu Národnej rady s uznesením Parlamentnej rady v podobe straty jeho 
platnosti, potom musí strata platnosti vyvolávať ústavnoprávne účinky aj vo 
vzťahu k adresátom právnej úpravy.

3.2 Nedostatky platnej a účinnej právnej úpravy

Ako vyplýva z predchádzajúceho textu, úprava fungovania Parlamentnej 
rady je veľmi strohá. Ústavodarca vymedzil potrebu kumulatívneho splnenia 
dvoch podmienok pre jej činnosť, právomoci obmedzil limitačnou klauzulou, 
ďalej ustanovil vzorec pre členstvo v Parlamentnej rade, kvórum na prijatie 
uznesenia a následnú ratihabíciu. Zjednodušene povedané, známym je počia-
točný a koncový bod legislatívneho procesu uskutočňovaného Parlamentnou 
radou, no úplne absentuje úprava rokovania medzi týmito dvoma bodmi. Kým 
rokovanie Národnej rady a jej výborov upravuje rokovací poriadok Národnej 

340 Bod 9 odôvodnenia uznesenia Ústavného súdu z 12. septembra 2018, sp. zn. PL. ÚS 12/2018.
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rady, ktorý je osobitne predpokladaný čl. 92 ods. 2 Ústavy, v právnom poriadku 
nenachádzame rokovací poriadok Parlamentnej rady. Jej rokovací poriadok by 
mal mať práve s ohľadom na čl. 92 ods. 2 Ústavy formu zákona, a nie iba uzne-
senia, ako je tomu v prípade rokovacieho poriadku vlády.341

Pri absencii rokovacieho poriadku vlády vyvstáva prirodzene tiež otázka 
analogického použitia ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady. V ďal-
šom texte preto poukážeme aj na viacero problémov, ktoré by s eventuálnym 
analogickým použitím boli spojené.

3.2.1 Absencia príslušnej úpravy v rokovacom poriadku Národnej rady

Rokovací poriadok Národnej rady v súčasnosti nepredpokladá rokovanie 
pléna s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku, t. j. rokova-
nie na diaľku. Kým tento alternatívny spôsob rokovania zakotvila Národná rada 
pre vládu zákonom č. 313/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2019, rokovací 
poriadok Národnej rady umožňuje od 1. septembra 2021342 rokovanie na diaľku 
podľa § 60a len na úrovni výborov. Možno pritom očakávať, že práve počas voj-
ny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu sa stane potreba rokovania Par-
lamentnej rady na diaľku akútna. Nevyhnutnosť fyzického stretnutia sa členov 
Parlamentnej rady na jednom mieste znamená, že kľúčový orgán prijímajúci 
zákony by mohol byť počas vojny paralyzovaný povedzme útokom zo vzdušné-
ho priestoru, a počas výnimočného stavu zase hromadným násilným protipráv-
nym konaním v blízkosti miesta jeho rokovania. Z platného a účinného zne-
nia rokovacieho poriadku Národnej rady vyplýva potreba fyzickej prítomnosti 
poslancov na jednom mieste. Podľa § 4 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej 
rady skladá poslanec sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú 
ruku na Ústavu, povie slovo „sľubujem“ a podá ruku doterajšiemu predsedo-
vi Národnej rady. Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu. V zmysle  
§ 17 ods. 1 zvoláva schôdzu Národnej rady jej predseda tak, že určí okrem iného 
miesto jej konania. Prítomnosť poslancov sa v súlade s § 23 ods. 4 zisťuje pros-
tredníctvom technického zariadenia v rokovacej sále. V rozprave ďalej možno 

341 Rokovací poriadok vlády, schválený uznesením vlády č. 512 z 13. júna 2001 v znení neskorších 
novelizácií. Dostupné na: <https://www.vlada.gov.sk/rokovaci-poriadok-vlady-sr/>.

342 Pozri tiež prechodné ustanovenie v § 150e: „Kancelária Národnej rady zabezpečí rokovanie 
výboru podľa § 60a najneskôr od 1. októbra 2021. Verejná schôdza výboru podľa § 60a sa môže 
uskutočniť až po tom, ako si výbor upraví v podrobnejších pravidlách rokovania výboru podrob-
nosti rokovania online formou.“
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vystúpiť len od rečníckeho pultu (§ 27 ods. 6). Nevyhnutnosť fyzickej prítom-
nosti podčiarkuje tiež § 32, upravujúci zabezpečenie poriadku v rokovacej sále, 
ako aj postup pri tajnom hlasovaní v zmysle § 39 ods. 9. K rokovaniu na diaľku 
v rámci pléna došlo v aplikačnej praxi len s využitím § 21 ods. 1,343 keď Národná 
rada najprv na návrh predsedu parlamentu hlasovaním344 umožnila vystúpenie 
prezidenta Ukrajiny V. Zelenského prostredníctvom telemostu, ktoré prebehlo 
na 65. schôdzi 10. mája 2022.

Zákonná úprava rokovania Parlamentnej rady by preto v záujme naplnenia 
účelu jej zriadenia mala jednoznačne mala predpokladať rokovanie s využi-
tím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku podobne, ako je tomu 
v súčasnosti v prípade vlády. Problematickým sa môže stať samotné hlasovanie. 
Podobne ako poslanci,345 aj členovia Parlamentnej rady môžu byť pri hlasovaní 
vystavení rôznym tlakom, a tento tlak by mohol byť znásobený práve počas 
rokovania na diaľku. Hlasujúci sa môže rozhodnúť inak v pléne a inak v izolo-
vanom prostredí. Z Belgicka je známy prípad, keď mala byť belgická senátorka 
nútená na stretnutí s predsedom senátu a dvoma ďalšími senátormi z jej vlastnej 
strany k podpísaniu predpripravenej rezignácie. Neskôr senátorka predsedu in-
formovala o vôli pokračovať vo výkone svojho mandátu kvôli vynútenému pod-
pisu predchádzajúcej rezignácie. Senát vzal rezignáciu napriek tomu na vedo-
mie a senátorke bolo zabránené vstúpiť do rokovacej sály senátu.346 Hlasovanie 
na diaľku by preto malo byť nástrojom ultima ratio, odôvodnenou výnimkou 
zo všeobecného pravidla, že hlasovanie prebieha za fyzickej prítomnosti ostat-
ných hlasujúcich. Možným prostriedkom pre zabezpečenie výnimočnosti tohto 
typu hlasovania je vyššie kvórum na prijatie uznesenia, čo by si však vyžadovalo 
úpravu čl. 7 ods. 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.

343 „Významné osobnosti hospodárskeho, spoločenského a politického života a predstavitelia iných 
štátov alebo medzinárodných organizácií pozvaní národnou radou alebo jej predsedom môžu  
so súhlasom národnej rady vystúpiť na jej schôdzi.“

344 Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub-
&ID=47927>.

345 Pozri napríklad skutkový stav z odôvodnenia nálezu Ústavného súdu z 20. apríla 2011, sp. zn. 
I. ÚS 76/2011.

346 Body 7 až 10, ako aj bod 19 z odôvodnenia rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo 
veci G. K. proti Belgicku (sťažnosť č. 58302/10). Pozri O´CONNELL, R. Law, Democracy and the 
European Court of Human Rights. Cambridge : Cambridge University Press, 2020, s. 211 a 212.
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3.2.2 Analogické použitie rokovacieho poriadku Národnej rady pri nižšom počte 
členov Parlamentnej rady

Ako už bolo uvedené, Parlamentná rada má oproti Národnej rade zásadne 
nižší počet členov (v súčasnosti by rozdiel činil až 92 členov). Rokovací poria-
dok Národnej rady často v nadväznosti na ústavný text predpokladá využívanie 
viacerých inštitútov na kolektívnej báze, t. j. daný inštitút nemôže využiť jediný 
poslanec, ale len skupina poslancov. Vychádza sa však zo 150-členného základu 
a s ohľadom naň následne právna úprava upresňuje počet poslancov potreb-
ných na vytvorenie relevantnej skupiny. Nižší počet členov Parlamentnej rady 
v spojení s kvórom pre prijatie uznesenia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu spôsobuje problémy už pri výkone tých právomocí, ktoré 
nie sú dotknuté limitačnou klauzulou a na ktorých uplatnenie potrebuje Ná-
rodná rada súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. V aplikačnej praxi 
sa preto bude napríklad na vypovedanie vojny inému štátu vzťahovať rovnaké 
kvórum ako na zmenu obyčajného zákona.

Analogické použitie rokovacieho poriadku Národnej rady a súhlas jednej 
pätiny poslancov 

Zákonná úprava sa o potrebe jednej pätiny poslancov pre využitie určitého 
inštitútu zmieňuje v šiestich aplikovateľných prípadoch,347 pričom dva z nich 
sa opierajú priamo o ústavnú úpravu. V zmysle § 17 ods. 2 rokovacieho po-
riadku Národnej rady (a čl. 83 ods. 21 Ústavy) zvolá predseda Národnej rady 
jej schôdzu aj vtedy, ak o to písomne požiada najmenej pätina poslancov. Ďa-
lej podľa § 109 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady platí, že Národná 
rada prerokuje návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi, ak o to 
požiada najmenej pätina jej poslancov (čl. 88 ods. 1 Ústavy). Potreba jednej 
pätiny poslancov je tiež zakotvená pri návrhu na hlasovanie podľa mien (§ 39 
ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady), pri návrhu na podanie žaloby vo 
veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie (§ 58b  
ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady), pri návrhu na odvolanie člena 
Súdnej rady (§ 119 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady)348 a pri návrhu 

347 Kvôli zneniu limitačnej klauzuly nie je aplikovateľným § 106 ods. 1 („Návrh na obžalobu na pre-
zidenta republiky za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu môže Národnej rade podať 
najmenej pätina poslancov.“), a preto nie je v texte uvedený.

348 Pri možnosti odvolať člena Súdnej rady je vhodné pripomenúť uznesenie Ústavného súdu  
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na odvolanie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora (§ 124 
ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady). K týmto šiestim prípadom je pri 
použití analógie potrebné doplniť aj § 85 ods. 3 rokovacieho poriadku Národ-
nej rady napriek tomu, že nepoužíva zlomok („pätina poslancov“), ale priamo 
výsledok. Pri predložení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch smerujúcich 
k odstráneniu chýb v treťom čítaní, ako aj pri návrhu na opakovanie druhého 
čítania sa totiž vyžaduje súhlas najmenej 30 poslancov.

Ak opozíciu v Národnej rade tvorí 62 poslancov, potom 30 poslancov ako 
jedna pätina z celkového počtu poslancov predstavuje 48,39 % opozície. Na-
proti tomu, jedna pätina z 58 členov Parlamentnej rady predstavuje 12 členov. 
Pri 18 predstaviteľoch opozície v Parlamentnej rade to znamená 66,67 % opo-
zície. Analogické použitie bude takto v neprospech opozície, pokiaľ má opozí-
cia v Parlamentnej rade horšie postavenie než v Národnej rade. V konečnom 
dôsledku to znamená sťažené uplatňovanie dostupných kontrolných nástrojov 
smerom ku koaličnej väčšine. V súvislosti s týmto záverom sa vychádza z do-
mnienky, že štandardne predstavitelia koalície nepodporujú svojimi podpis-
mi iniciatívy opozície (najmä návrhy na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej 
členovi).

Analogické použitie rokovacieho poriadku Národnej rady a súhlas  
15 poslancov

Zákonná úprava zakotvuje potrebu 15 poslancov pri návrhu na tajné hlaso-
vanie (§ 39 ods. 8 rokovacieho poriadku Národnej rady) a pri podávaní pozme-
ňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu zákona na schôdzi Národnej rady 
v druhom čítaní (§ 82 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady). Pri absencii 
rokovacieho poriadku Parlamentnej rady nie je zrejmé, či by jej členovia vôbec 
mali právo podávať k prerokúvanému návrhu pozmeňujúce a doplňujúce ná-
vrhy. Právna doktrína označuje tento inštitút za jedno z neodmysliteľných práv 
poslancov,349 za právo poslanca reagovať na podaný návrh zákona a predložiť  

z 19. septembra 2018, sp. zn. PLz. ÚS 2/2018, podľa ktorého platilo, že ak právna úprava (zatiaľ) 
mlčí o dôvodoch odvolania člena Súdnej rady, platí zásada, že neexistuje ani objektívna mož-
nosť odvolať členov súdnej rady pred uplynutím ich funkčného obdobia. Novelou Ústavy ústav-
ným zákonom č. 422/2020 Z. z. sa do čl. 141a ods. 5 explicitne doplnilo, že predsedu, podpred-
sedu a člena Súdnej rady možno pred uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať.

349 SVÁK, J., KUKLIŠ, P., BALOG, B., SURMAJOVÁ, Ž. Teória a prax legislatívy. 3. vyd. Bratislava :  
Eurokódex, s. r. o., 2012, s. 287.
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k nemu svoju legislatívnu predstavu riešenia predloženého návrhu regulácie 
príslušných spoločenských vzťahov.350 Pokiaľ by ním členovia Parlamentnej rady 
disponovali analogicky, potom by sa na jeho využívanie vzťahoval obdobný zá-
ver ako pri podmienke súhlasu pätiny poslancov, t. j. predstavitelia opozície 
v Parlamentnej rade by mali pri podávaní pozmeňujúcich a doplňujúcich návr-
hov sťažené postavenie.

Analogické použitie rokovacieho poriadku Národnej rady a  účasť 
poslancov ako nečlenov Parlamentnej rady

Zo vzorca uvedeného v čl. 7 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu 
a  následnej aplikačnej praxe vyplýva, že väčšina poslancov by členmi Parla-
mentnej rady nebola, hoci títo poslanci boli riadne zvolení na kandidátnych 
listinách politických strán a politických hnutí so získaným zastúpením v Národ-
nej rade. Pokiaľ by neboli členmi Parlamentnej rady, pri analogickom využití 
rokovacieho poriadku Národnej rady by sa na nich hľadelo ako na iné osoby, 
ktorým by väčšina členov Parlamentnej rady mohla, no nemusela umožniť vy-
stúpiť na jej schôdzi podľa § 21 ods. 1 tohto poriadku. Navyše, väčšina členov 
by sa mohla podľa čl. 83 ods. 4 Ústavy uzniesť na neverejnej schôdzi (nižším 
kvórom v zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu než pred-
stavuje trojpätinová väčšina všetkých poslancov v súlade s čl. 83 ods. 4 Ústavy), 
čím by poslancom Národnej rady v postavení nečlenov Parlamentnej rady úplne 
znemožnila sledovať priebeh schôdze.

3.2.3 Priame použitie rokovacieho poriadku Národnej rady a odvolanie predsedu 
poslaneckého klubu

Členom Parlamentnej rady je z titulu svojej funkcie aj každý predseda po-
slaneckého klubu. Na utvorenie klubu sa v súlade s § 64 ods. 5 rokovacieho po-
riadku Národnej rady vyžaduje najmenej osem poslancov. O utvorení poslanec-
kého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia 
poslaneckého klubu. Úlohou predsedu poslaneckého klubu je písomne oznámiť 
predsedovi Národnej rady utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, meno 
a priezvisko predsedu a podpredsedu poslaneckého klubu a mená a priezvis-
ká poslancov, ktorí sú jeho členmi. Pri odvolaní predsedu poslaneckého klubu 

350 BALOG, B. Umenie tvoriť zákony. Schvaľovanie zákonov v Slovenskej republike. Bratislava : Wol-
ters Kluwer, 2019, s. 59 a 60.
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alebo vylúčení niektorého z členov sa postupuje obdobným spôsobom, hoci 
zákon sa o tom explicitne nezmieňuje. Členovia poslaneckého klubu vyhotovia 
zápisnicu, ktorú predseda klubu doručí predsedovi Národnej rady.351 Priame 
použitie rokovacieho poriadku Národnej rady znamená možnosť odvolania 
predsedu poslaneckého klubu ako člena Parlamentnej rady členmi daného po-
slaneckého klubu. Dôvodom môže byť hoci aj nespokojnosť s  jeho hlasova-
ním v Parlamentnej rade. To by v konečnom dôsledku mohlo viesť k narušeniu  
čl. 73 ods. 2 druhej vety Ústavy, podľa ktorej poslanci vykonávajú mandát osob-
ne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Ak sa zákaz 
imperatívneho mandátu viaže na poslancov Národnej rady, musí byť garan-
tovaný aj pre členov Parlamentnej rady, vykonávajúcej tie ústavné právomo-
ci Národnej rady, ktoré nie sú vylúčené limitačnou klauzulou. Pokiaľ by člen 
Parlamentnej rady vedel, že za svoje hlasovanie môže byť kedykoľvek odvolaný 
z funkcie predsedu poslaneckého klubu, zákaz imperatívneho mandátu by bol 
len iluzórnym.

3.2.4 Priame použitie rokovacieho poriadku Národnej rady, odvolanie predsedov 
výborov a ich členov

Podľa § 2 ods. 3 písm. b) rokovacieho poriadku Národnej rady vykonáva 
Národná rada svoju pôsobnosť aj tým, že zriaďuje výbory, osobitné kontrolné 
výbory a komisie, určuje ich počty a volí a odvoláva ich predsedov a členov. Toto 
ustanovenie nadväzuje na čl. 92 ods. 1 Ústavy.352 Kým predsedov výborov môže 
odvolať priamo, poslanec vykonávajúci funkciu podpredsedu výboru vo funk-
cii skončí jeho všeobecným odvolaním z daného výboru Národnou radou.353 
Väčšina Parlamentnej rady vie týmto spôsobom zásadne zmeniť svoje zlože-
nie, napríklad odvolaním predsedov výborov a členov výborov vykonávajúcich 
funkciu ich podpredsedov, ktorí patria k parlamentnej opozícii. Tento postup 
by väčšina Parlamentnej rady nebola oprávnená uskutočniť iba pri výbore  

351 Napríklad rozhodnutie predsedu Národnej rady č. 1058 zo 6. mája 2002, ktorý v bode A zobral 
na vedomie písomné oznámenia predsedu poslaneckého klubu o tom, že na základe rozhodnu-
tia členov klubu prestali byť dňom 5. mája 2022 členmi klubu dve poslankyne Národnej rady.

352 „Národná rada Slovenskej republiky zriaďuje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné 
orgány; ich predsedov volí tajným hlasovaním.“

353 Podľa § 48 ods. 2 zákona rokovacieho poriadku Národnej rady platí, že k voľbe a odvolaniu 
podpredsedu výboru dochádza na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vý-
boru.
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na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Ústavný zá-
kon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej 
republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu 
totiž v čl. 2 ods. 5 predpokladá odvolanie člena tohto výboru len za podmienky 
nevykonávania svojej funkcie dlhšie ako tri po sebe nasledujúce kalendárne 
mesiace. Pri mandátovom a imunitnom výbore, výbore pre európske záležitosti, 
výbore pre nezlučiteľnosť funkcií a pri troch osobitných kontrolných výboroch 
(na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informač-
nej služby a Vojenského spravodajstva) síce zákonná úprava opozícii garantuje 
členstvo v nich,354 no explicitne negarantuje obsadenie funkcie predsedu alebo 
podpredsedov výboru.355

3.2.5 Priame použitie rokovacieho poriadku Národnej rady a legislatívny proces

Legislatívny proces pri schvaľovaní zákonov trvá štandardne niekoľko 
mesiacov. Sú doňho v  závislosti od obsahu návrhu zákona zapojené výbo-
ry, a urýchlené schválenie návrhu je možné len za splnenia podmienok podľa  
§ 89 rokovacieho poriadku Národnej rady, upravujúceho skrátené legislatívne 
konanie. Keďže kvôli stručnosti právnej úpravy rokovania Parlamentnej rady 
je známym len počiatočný a koncový bod legislatívneho procesu, vynárajú sa 
nejasnosti ohľadom priebehu schvaľovania jej uznesenia, ktoré by smerovalo 
k prijatiu normatívneho právneho aktu. Výbory by mali svoju činnosť vyko-
návať naďalej, pretože účelom zriadenia Parlamentnej rady nie je znefunkč-
niť ústavný systém Slovenskej republiky, ale práve naopak, napomôcť k jeho 
riadnemu chodu. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že viaceré výbory 

354 Podľa § 7 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady sa členovia Mandátového a imunitného 
výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií volia na základe princípu pomerného zastúpenia 
politických strán a politických hnutí v Národnej rade. Tento rokovací poriadok ďalej v § 58a 
stanovuje, že Národná rada volí predsedu a členov výboru pre európske záležitosti na základe 
princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci 
zvolení do Národnej rady v príslušnom volebnom období. Pri osobitných kontrolných výbo-
roch je garancia členstva predstaviteľov opozície zakotvená v § 60 ods. 2 tohto poriadku, keď 
je povinnosťou Národnej rady voliť členov osobitného kontrolného výboru podľa princípu 
pomerného zastúpenia členov poslaneckého klubu alebo poslaneckých klubov a vzhľadom na 
určený počet členov osobitného kontrolného výboru.

355 Napríklad aj v súčasnosti (VIII. volebné obdobie) je zloženie Osobitného kontrolného výboru 
Národnej rady na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva také, že predstaviteľ parlament-
nej opozície nevykonáva ani funkciu predsedu, a ani žiadnu z dvoch funkcií podpredsedov 
výboru. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=170>.
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vykonávajú nezastupiteľné úlohy. Do tejto kategórie patrí mandátový a  imu-
nitný výbor, ktorý dáva následný súhlas na zadržanie poslanca v zmysle čl. 78  
ods. 4. Toto ustanovenie je potrebné chápať tak, že následný súhlas bude dávať 
aj na zadržanie člena Parlamentnej rady. Ďalším nezastupiteľným výborom je 
výbor na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, pô-
sobiaci podľa ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. Úlohy dohľadového orgánu 
podľa čl. 9 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verej-
ného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zase plní výbor pre 
nezlučiteľnosť funkcií. Úloha kontroly činnosti Vojenského spravodajstva je cez 
§ 5 zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve zverená osobitnému 
kontrolnému orgánu parlamentu, ktorým je v aplikačnej praxi Osobitný výbor 
na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Úloha kontroly činnosti Slo-
venskej informačnej služby je taktiež cez § 5 zákona č. 46/1993 Z. z. o Sloven-
skej informačnej službe zverená osobitnému kontrolnému orgánu parlamentu,  
t. j. výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, a obdobná zá-
konná úprava sa vzťahuje na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úra-
du (§ 72 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností). Výbory 
preto majú fungovať aj počas činnosti Parlamentnej rady, čo tiež znamená ich 
zapojenie do legislatívneho procesu.

Problémom môže byť použitie ustanovení upravujúcich skrátené legislatív-
ne konanie. Na použitie skráteného legislatívneho konania by Parlamentná rada 
potrebovala návrh vlády, s jednou výnimkou, uvedenou v § 89 ods. 2 rokova-
cieho poriadku Národnej rady.356 Pokiaľ by v čase vojny, vojnového stavu alebo 
výnimočného stavu bola činnosť vlády znemožnená, jej ústavné právomoci by 
s výnimkami upresnenými v čl. 8 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu 
vykonávala až do obnovenia činnosti Bezpečnostná rada, zložená z deviatich 
členov. V zmysle čl. 9 ods. 6 tohto ústavného zákona je na prijatie uznesenia 
Bezpečnostnej rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov, 
teda minimálne piatich členov. Možno sa prikloniť k záveru, že v záujme opera-
tívneho fungovania Parlamentnej rady pri potrebe urgentného riešenia nepred-
vídateľných situácií by malo byť možné uskutočniť skrátené legislatívne konanie 
aj bez návrhu vlády, resp. Bezpečnostnej rady. To by si však pri vychádzaní 

356 „O skrátenom legislatívnom konaní môže Národná rada rozhodnúť aj vtedy, ak si rozhodnutie 
Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov o akciách na zabezpečenie medzinárodného 
mieru a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov vyžaduje neod-
kladné prijatie zákona.“
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z rokovacieho poriadku Národnej rady žiadalo zmenu zákonnej úpravy. Pokiaľ 
by Parlamentná rada mala záujem prerokovať návrh v skrátenom legislatívnom 
konaní, optimálnym by bolo vyššie kvórum na takéto uznesenie. Dôvodom je 
zníženie rizika zneužívania skráteného legislatívneho konania. To by si však 
vyžadovalo úpravu samotného čl. 7 ods. 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.

Pri legislatívnom procese uskutočňovanom Parlamentnou radou možno po-
ukázať ešte na § 96 ods. 3 rokovacieho poriadku Národnej rady. Ten zakotvuje 
všeobecné pravidlo, že ak Národná rada návrh zákona neschválila, nový návrh 
zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschvále-
nia návrhu zákona. Počas vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu sa 
znenie tohto pravidla javí ako príliš striktné. Pri takýchto krízových situáciách 
môže dôjsť bezprostredne v závislosti od aktuálneho vývoja k prehodnoteniu 
názoru väčšiny Parlamentnej rady, a to by mala zákonná úprava jej rokovania 
predpokladať.

Do záverečnej etapy legislatívneho procesu sa tradične zaraďuje signácia 
schváleného zákona. V kontexte činnosti Parlamentnej rady to znamená otázku 
možnosti vrátenia schváleného zákona hlavou štátu na opätovné prerokovanie. 
Na ústavné oprávnenie hlavy štátu podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy nadvä-
zuje rokovací poriadok Národnej rady vo svojom § 90. Ústavná norma v čl. 7 
ods. 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu uvádza, že Parlamentná rada vy-
konáva len ústavné právomoci Národnej rady, a žiadnym spôsobom nevylučuje 
uplatňovanie právomocí hlavou štátu. Preto by hlava štátu mohla vetovať zákon 
schválený uznesením Parlamentnej rady za rovnakých podmienok ako zákon 
schválený uznesením Národnej rady. Odlišnosť by spočívala v kvóre potrebnom 
na prelomenie prezidentovho veta. Kým za štandardných okolností sa návrh zá-
kona schvaľuje nadpolovičnou väčšinou uznášaniaschopnej Národnej rady (čo 
pri 76 prítomných poslancoch predstavuje aj 39 poslancov hlasujúcich za návrh 
zákona) a veto hlavy štátu je prelomené absolútnou väčšinou Národnej rady  
(t. j. minimálne 76 poslancov hlasujúcich za prelomenie veta), Parlamentná 
rada sa v súlade s čl. 7 ods. 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu uznáša vždy 
rovnakým kvórom. Z procedurálneho hľadiska by preto rozdiel medzi schvále-
ním návrhu zákona a prelomením veta prezidenta neexistoval.

*

*         *
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Zvládnutie krízových situácií, akými sú vojna, vojnový stav alebo výnimoč-
ný stav, je predstaviteľné len za súčasného fungovania kľúčových ústavných or-
gánov. Riešenie krízových situácií sa bude opierať o všeobecne záväzné právne 
predpisy, ktorých obsah sa v danom momente môže ukázať ako nedostatočný. 
Malo by preto byť samozrejmé, aby právny poriadok bol čo možno najlepšie 
pripravený. Na základe analýzy v predchádzajúcom texte sme dospeli k záveru, 
že právny poriadok je na fungovanie Parlamentnej rady nielen nepripravený, ale 
početnosť nedostatkov by aj bránila dosiahnutiu účelu, pre ktorý je Parlamentná 
rada zriadená.

Hneď prvým nedostatkom je kolízia s ústavným princípom demokratic-
kej legality, a to pri kreovaní Parlamentnej rady. Súčasný vzorec pre členstvo 
v nej vo všeobecnosti znevýhodňuje parlamentnú opozíciu, čím vytvára napätie 
medzi zložením Parlamentnej rady a vôľou ľudu prejavenou v demokratických 
parlamentných voľbách. Počas krízových situácií je pritom vysoko dôležitou 
spoločenská súdržnosť. Tá by mohla byť významne oslabená, pokiaľ by sa vo-
liči politických strán a politických hnutí predstavujúcich opozíciu na úrovni 
Parlamentnej rady oprávnene cítili podreprezentovaní. S tým súvisí všeobecná 
možnosť Parlamentnej rady odvolať predsedov výborov a dosiahnuť skončenie 
funkcie podpredsedov výborov cez zmenu členstva v danom výbore, čím by sa 
zloženie Parlamentnej rady ešte viac vzdialilo od zloženia Národnej rady tak, 
ako o ňom rozhodol ľud. Použitie úpravy z rokovacieho poriadku Národnej 
rady tiež znamená riziko ukončenia funkcie v Parlamentnej rade člena, kto-
rý je predsedom poslaneckého klubu, a to jeho odvolaním ostatnými členmi 
klubu (hoci aj z dôvodu predchádzajúceho hlasovania v Parlamentnej rade). 
Tým sa stáva garancia zákazu imperatívneho mandátu iluzórnou, pretože člen 
Parlamentnej rady sa môže legitímne obávať skončenia funkcie v nej pre svoje 
hlasovanie. Ústavná úprava by preto mala obsahovať kreáciu Parlamentnej rady 
na základe princípu pomerného zastúpenia a s vylúčením možnosti predčas-
ného skončenia funkcie iba z vôle väčšiny samotnej Parlamentnej rady. Právna 
úprava by rovnako mala garantovať možnosť účasti na rokovaní Parlamentnej 
rady poslancom, ktorí nie sú členmi, keďže de constitutione lata by im Parla-
mentná rada mohla znemožniť dokonca aj sledovanie schôdze po schválení jej 
neverejného konania.

Ďalším nedostatkom je nejasná úprava kvóra potrebného na prijatie uznese-
nia Parlamentnej rady. Výklad sledujúci zmysel a účel normy, ako aj systematický 
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výklad vedie k  záveru o  potrebe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
Preskúmanie legislatívneho procesu pri schvaľovaní návrhu ústavného záko-
na o bezpečnosti štátu však umožňuje vysloviť pochybnosť, či je znenie danej 
ústavnej normy identické so znením schváleným Národnou radou. Nech by 
bola odpoveď akákoľvek, úprava kvóra na prijatie uznesenia Parlamentnej rady 
nediferencuje medzi aktmi, na ktorých schválenie vyžaduje Ústava súhlas troj-
pätinovej väčšiny alebo absolútnej väčšiny poslancov.

Platné a účinné znenie rokovacieho poriadku Národnej rady nie je na roko-
vanie Parlamentnej rady prispôsobené, a prípadné analogické použitie je buď 
nedostatočné, alebo nevýhodnejšie pre opozičnú menšinu. Tým, že uvedený 
rokovací poriadok neupravuje rokovanie s využitím technického prostriedku 
na prenos obrazu a zvuku, by jeho analogické použitie pri rokovaní na diaľku 
nepomohlo. Analogické použitie ústavnej úpravy a rokovacieho poriadku Ná-
rodnej rady môže na prvý pohľad pomôcť pri použití tradičných nástrojov par-
lamentnej opozície (napr. návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi, 
návrh na zvolanie schôdze, využívanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov), 
no ich využívanie by bolo vzhľadom na nižšie zastúpenie v Parlamentnej rade 
sťažené. Osobitnú úpravu si vyžaduje modifikácia limitačnej klauzuly v ústav-
nom zákone o bezpečnosti štátu tak, aby Parlamentná rada mohla vysloviť sú-
hlas s medzinárodnými zmluvami, ktorými by sa napríklad rozširovala Seve-
roatlantická aliancia, a priestor na osobitnú úpravu vidíme tiež pri skrátenom 
legislatívnom konaní Parlamentnej rady bez nutnosti predchádzajúceho návrhu 
vlády a pri možnosti rokovania o návrhu zákona, ktorý nebol v predchádzajú-
cich šiestich mesiacoch pred jeho podaním schválený. Tie zmeny, ktoré si nevy-
žadujú zmenu ústavného zákona o bezpečnosti štátu, by v záujme prehľadnos-
ti právneho poriadku mohli byť súčasťou rokovacieho poriadku Parlamentnej 
rady, pripraveného na použitie pri každej z troch krízových situácií uvedených 
v čl. 7 ods. 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
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4. KAPITOLA

VOLEBNÉ OBDOBIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY V KRÍZOVÝCH SITUÁCIACH

Význam Národnej rady je nespochybniteľný pre chod ústavného systému 
štátu a spôsob kreácie parlamentu sa dá označiť ako meradlo kvality demokra-
tického štátu a legitimity nosnej časti ostatných štátnych orgánov. Barometrom 
kvality demokratického a právneho štátu je teda priebeh volieb do zákonodar-
ného zboru a tým aj možnosť falzifikovania elít a reálne zabezpečenie princípu 
vlády na obmedzený čas. Život so sebou však môže priniesť situácie, ktoré nikto 
nepredpokladá, resp. môžu nastať situácie, počas ktorých sa vyskytne akútna 
potreba nekonania sa volieb z dôvodu ohrozenia bezpečnosti štátu a jeho ob-
čanov, teda vo verejnom záujme. S takýmito situáciami vo všeobecnosti ráta 
ústavný zákon o bezpečnosti štátu a reguluje fungovanie ústavných orgánov 
počas situácií, ktoré nie sú zvyčajné, avšak ako môžeme byť posledné roky (od 
2020) svedkami, tak nie nepredstaviteľné. Práve tento ústavný zákon o bezpeč-
nosti štátu určuje špeciálne pravidlá, nie len pre chod ústavných orgánov, ale 
aj garancie základných práv a slobôd, počas vyhlásenia a trvania konkrétnych 
krízových situácií, ktoré tento ústavný zákon o bezpečnosti štátu predpokladá. 
Z podstaty veci môže ísť aj o situácie, počas trvania ktorých môže uplynúť vo-
lebné obdobie Národnej rady a zároveň z objektívneho hľadiska daná situácia 
neumožňuje, aby sa konali parlamentné voľby v riadnom termíne.

Dĺžka volebného obdobia Národnej rady je predmetom ústavnej regulácie357 
s čím sú spojené aj ďalšie ústavné princípy týkajúce sa volieb, osobitne princíp 
periodicity, ktorý je explicitne vyjadrený v čl. 30 ods. 2 Ústavy a podľa ktorého 
sa voľby musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobia. 
Tento princíp je prakticky potvrdením kľúčového princípu demokratického 
a právneho štátu, ktorým je vláda na obmedzený čas.358 

357 Podľa čl. 73 ods. 1 Ústavy.
358 Pozri bližšie DOMIN, M. Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne 

zabezpečenie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. s. 29.
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Ak teda nastane situácia, ktorá neumožňuje konanie volieb a zároveň uply-
nie volebné obdobie parlamentu, tak je v rámci ústavného systému a v záujme 
riadneho chodu štátu potrebné vyplniť parlamentné vákuum a nastaviť mecha-
nizmus predĺženia volebného obdobia poslancov zvolených v predchádzajúcich 
voľbách. Na základe uvedeného by sa tak štát mal vo verejnom záujme vzdialiť 
od niektorých ústavných princípov, čím sa však môže dostať na veľmi šikmú 
plochu. Práve krízové situácie môžu byť pre politikov, ktorí disponujú verejnou 
mocou, lákadlom na zneužitie situácie vo svoj prospech, napríklad spôsobom, 
že si budú neprimerane predlžovať svoje volebné obdobie a tak svoju účasť na 
moci. Z tohto dôvodu musí byť v ústavnom systéme nastavený mechanizmus, 
ktorý by umožnil postup predlženia volebného obdobia národnej rady. Zároveň 
by takýto mechanizmus mal zabezpečiť čo najtransparentnejší postup s jasne 
určenými poistkami proti zneužitiu zo strany v tom čase vládnucich politických 
elít. Ústavná právna úprava preto okrem nastavenia konkrétnych mechanizmov 
musí dbať o ochranu verejného záujmu, zabezpečenie základných práv a slobôd, 
v čo najširšom rozsahu s jasne určenými procesnými postupmi a s možnosťou 
účinnej kontroly.

Aktuálna podoba ústavného zákona o bezpečnosti štátu pri niektorých krí-
zových situáciách umožňuje nekonanie sa parlamentných volieb, avšak právnu 
úpravu v tomto smere považujeme za značne nedostačujúcu a nevyhovujúcu. 
Preto je dôležité zhodnotiť aktuálne účinný právny stav v rámci jednotlivých 
krízových situácií a ponúknuť aj nejaké návrhy na jeho korekciu.

4.1 Vojna a vojnový stav

Prvými dvoma krízovými situáciami, ktoré je možné v rámci krízovej ústa-
vy vyhlásiť sú vojna a vojnový stav, pričom materiálnymi podmienkami na ich 
vyhlásenie je napadnutie alebo priame ohrozenie štátu zo strany cudzej moc-
nosti. Vojna a vojnový stav predstavujú krízové situácie, ktoré boli doteraz ťažko 
predstaviteľné, že by vôbec mohli v našom geopolitickom priestore nastať, ale 
žiaľ udalosti od 24. februára 2022 nám ukázali krutú realitu, že štát musí byť 
nie len v  teoretickej rovine pripravený aj na takéto situácie ohrozenia vlast-
nej bezpečnosti zo strany iného štátu. V takomto čase ohrozenia obrany štátu 
môže byť konanie volieb objektívnym ohrozením bezpečnosti nie len obyvate-
ľov, ale aj ústavného zriadenia štátu. Môže byť viacej dôvodov, prečo je v čase 
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vojenského napadnutia alebo bezprostrednej hrozby potrebné odloženie par-
lamentných volieb. Buď môže ísť o reálnu fyzickú hrozbu pre voličov, alebo aj 
pre volebnú logistiku, hroziacu sabotáž zo strany iného štátu alebo dôvodom 
môže byť len psychologický tlak na verejnú mienku, ktorá môže byť aktuálnou 
situáciou ovplyvnená. Tých dôvodov, prečo by bolo v takejto situácii konanie 
volieb ohrozením je tak naozaj niekoľko a bez problémov je možné ich označiť 
ako opodstatnené.

S možnosťou nekonania sa parlamentných volieb počíta aj ústavný zákon 
o bezpečnosti štátu a v rámci taxatívneho vymedzenia obmedzenia niektorých 
základných práv a slobôd umožňuje aj obmedzenie volebného práva prostred-
níctvom možnosti nevyhlásenia volieb počas trvania vojny a vojnového stavu – 
v čl. 2 ods. 3 písm. n) a totožne podľa čl. 3 ods. 3 písm. n) uvedeného ústavného 
zákona je možné: – „nevyhlásiť voľby do národnej rady, do orgánov samosprávy 
obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a voľbu prezidenta v pra-
videlných volebných obdobiach“. Dikcia ústavného zákona o bezpečnosti štátu 

„nevyhlásiť voľby“ sa tak dá stotožniť s ich nekonaním. „Berúc do úvahy účel 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý spočíva v umožnení prijatí nevy-
hnutných opatrení na zaistenie obrany a bezpečnosti štátu a na ochranu ďalších 
dôležitých hodnôt, ako je život, zdravie či majetok, možno nepochybne dospieť  
k záveru, že s nevyhlásením volieb je nerozlučne spojené aj ich nekonanie. Pove-
dané inými slovami, pokiaľ dôvody pre ktoré bola vypovedaná vojna alebo vyhlá-
sený vojnový stav trvajú, je možné aby boli voľby nie len nevyhlásené, ale aby sa 
aj nekonali.“359 Z ustanovenia ústavného zákona o bezpečnosti štátu tak vyplýva, 
že samotné nevyhlásenie volieb má za následok ich neuskutočnenie, a teda pre-
sunutie na iný termín.360

4.1.1 Vojna

Pre prípad vyhlásenia vojny, ako krízovej situácie, je potrebné naplnenie 
materiálnej podmienky podľa čl. 2 ods. 1 písm. n) ústavného zákona o bezpeč-
nosti štátu: - „Vojnu vypovie prezident na základe rozhodnutia Národnej rady 
Slovenskej republiky (ďalej len ,národná rada‘) len za podmienky, že Slovenská 

359 DOMIN, M. Voľby v  čase pandémie (ústavnoprávny pohľad). In Comeniusblog.uniba.sk.  
18. marca 2020. Dostupné na: <https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/03/18/volby-v-case-
-pandemie-ustavnopravny-pohlad/>, [cit. 17.5.2022].

360 Pozri bližšie DOMIN, M. Predlžovanie volebného obdobia v kontexte predlženia volebného 
obdobia orgánov vyšších územných celkov. In Justičná revue. 2017, č. 2, s. 192 a nasl.
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republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá 
bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypove-
daním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v or-
ganizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy 
o spoločnej obrane proti napadnutiu.“ Ústavodarca teda určil dve okolnosti, 
podľa ktorých je štát deklaratórne alebo reálne napadnutý cudzou mocou alebo 
si Slovenská republika plní svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv.

Ide o veľmi konkrétne dôvody, pre ktoré je možné vyhlásiť vojnu, preto aj 
z pohľadu ústavnosti vyhlásenie tejto krízovej situácie sú určené veľmi strikt-
né mantinely. Zároveň na vyhlásenie tejto krízovej situácie je potrebné spo-
lu-rozhodnutie dvoch priamo volených ústavných orgánov – Národnej rady 
a prezidenta.

Pokiaľ ide o procesný aspekt nevyhlásenia volieb, tak ústavný zákon o bez-
pečnosti štátu neobsahuje žiadnu konkretizáciu, avšak na základe strohej dikcie 
ústavného zákona je v zásade rozhodnutie o nekonaní volieb v rukách ústav-
ného činiteľa, ktorý rozhoduje aj o vyhlásení volieb, a teda predsedu Národnej 
rady.361 V tomto smere však aj rozhodnutie predsedu Národnej rady musí spĺňať 
požiadavky primeranosti a nevyhnutnosti, teda musí byť objektívne nemožné, 
resp. v rozpore s verejným záujmom, aby sa voľby konali. Takže samotné trvanie 
tejto krízovej situácie samo o sebe nestačí na nevyhlásenie volieb, a pokiaľ by 
bolo možné ich konanie, tak by sa v zmysle uvedeného mali uskutočniť aj počas 
trvania krízovej situácie (vojny).362 

V tomto smere je potrebné ešte poukázať na dva potenciálne problémy, ktoré 
vyplývajú z právnej úpravy vyhlásenia volieb do Národnej rady. Voľby vyhlasuje 
predseda parlamentu najneskôr 110 pred ich konaním, čo predstavuje približne 
tretinu kalendárneho roka.363

1. Lehota 110 dní pred konaním volieb je pri situáciách eskalácie vojenského 
napätia príliš dlhý čas na odhadnutie ďalšieho vývoja a z toho dôvodu v tom-
to časovom horizonte sa nedá dopredu predpovedať vyhlásenie vojny a už 
vôbec nie dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočnenie volieb.

361 Porovnaj DOMIN, M. Priame a „reťazené“ obmedzenia volebného práva v čase krízových situ-
ácií. In ĽALÍK, T. (ed.) Obmedzenie ľudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bra-
tislave, s. 110.

362 DOMIN, M. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva. (Komentár). Bratislava : Wolters 
Kluwer, 2018, s. 132.

363 Podľa § 56 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva.
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2. Už počas trvania vojny môže byť pomerne komplikované v takom dlhom 
časovom horizonte vedieť odhadnúť, či naozaj aktuálna situácia neznemožní 
konanie volieb v ich určenom termíne s prihliadnutím, že voľby si vyžadu-
jú aj istý čas na prípravu, registráciu kandidujúcich subjektov a samotnú 
kampaň.

Ad 1 Ak by nastala takáto situácia a termín volieb do Národnej rady by už 
bol určený, tak by sa dala vyriešiť dodatočným rozhodnutím predsedu Národnej 
rady, ktoré by buď zmenilo, alebo zrušilo predchádzajúce rozhodnutie, ktorým 
boli parlamentné voľby vyhlásené. Obdobná situácia nastala v prípade doplňu-
júcich volieb do orgánov samospráv v roku 2020 počas pandémie COVID-19, 
kedy predseda Národnej rady rozhodnutím z 10. októbra 2019364 zrušil rozhod-
nutie ešte predchádzajúceho predsedu Národnej rady z 25. marca 2020365 o ter-
míne konania dodatočných volieb a tak určil iný termín. Obdobne by sa dalo 
postupovať aj pri voľbách do Národnej rady v prípade, že by nastala situácia, 
že by nebolo možné z už skôr uvedených dôvodov ich konanie napriek tomu, 
že by už boli vyhlásené s určeným termínom konania. Takýmto spôsobom by 
stačilo, aby predseda Národnej rady zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutie 
o vyhlásení parlamentných volieb a zároveň by voľby nevyhlásil na iný termín, 
čím by sa volebné obdobie parlamentu predĺžilo až do zvolenia nových poslan-
cov, v najbližšom možnom termíne alebo v lehote podľa čl. 11 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu, teda 6 mesiacov po skončení krízovej situácie.

Ad 2 V tomto prípade, kedy by sa nedalo dopredu predvídať, ako sa bude 
vyvíjať situácia počas trvania vojny, by predseda Národnej rady mohol prípadne 
opakovane meniť termín konania volieb, ak by sa menila situácia, čo by však do 
celého volebného procesu mohlo vniesť chaos a pôsobiť negatívne na priebeh 
volebnej kampane. Prípadne by potenciálne riziko neprehľadnosti situácie a ne-
možnosti predpovedať nasledujúci vývoj, dávalo predsedovi Národnej rady do 
rúk silný argument, prečo nevyhlasovať voľby skôr ako po konci vojny. Čo by 
však mohlo viesť aj k veľmi dlhému predlžovaniu volebného obdobia Národnej 
rady, a tak vylúčiť z účasti na moci subjekty mimo vládnucu väčšinu.

Z pohľadu vyvažovania princípov demokratického a právneho štátu s verej-
ným záujmom a bezpečnosťou štátu je nezanedbateľná okolnosť aj dĺžka trvania 

364 Rozhodnutie predsedu Národnej rady č. 334/2019 Z. z.
365 Rozhodnutie predsedu Národnej rady č. 57/2020 Z. z.
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vojnového konfliktu. Vojna je krízový stav, ktorý končí až uzavretím mieru366  
a samotná možnosť predlžovania volebného obdobia Národnej rady je teda zá-
vislá od trvania krízovej situácie. Pokiaľ sa predseda Národnej rady nerozhodne 
vyhlásiť voľby skôr, tak trvanie volebného obdobia predchádzajúceho parlamen-
tu bude v zmysle ústavného zákona o bezpečnosti štátu najdlhšie až do zloženia 
sľubu novozvolených poslancov Národnej rady, pričom to nemôže byť neskôr 
ako šesť mesiacov od uzavretia mieru.367 Keďže trvanie vojnového konfliktu 
nikdy nie je možné dopredu časovo určiť, tak môže ísť o naozaj dlhú dobu, po-
čas ktorej je v zásade na rozhodnutí jedného ústavného činiteľa, či sa rozhodne 
voľby vyhlásiť alebo nie, pričom de facto rozhoduje o trvaní svojej funkcie.

Medzi ďalšie potenciálne problémy procesu nevyhlásenia volieb do Národ-
nej rady počas trvania vojny je absencia efektívnej kontroly takéhoto rozhod-
nutia. Buď sa to týka len samotného vyhlásenia tejto krízovej situácie, alebo 
ďalších na ňu nadväzujúcich rozhodnutí. V tomto smere je najvýznamnejšou 
absencia kontroly zo strany Ústavného súdu, nakoľko na rozdiel od konania 
o súlade rozhodnutia o vyhlásení výnimočného stavu alebo núdzového stavu 
a ďalších na to nadväzujúcich rozhodnutí s Ústavou alebo ústavným zákonom 
sa: - „Právomoc ústavného súdu (...) netýka preskúmavania ústavnosti rozhodnu-
tia o vyhlásení vojny alebo vyhlásenia vojnového stavu z dôvodu silne politického 
kontextu tejto mimoriadnej situácie, v ktorej sa štát ocitol.“368 V tomto prípade 
tak nie je prakticky možné zamedziť tomu, aby v období počas trvania krízovej 
situácie vojny si Národná rada, prostredníctvom svojho predsedu, sama sebe 
a podľa vlastného uváženia predĺžila volebné obdobie. Hoci je možné vojnu 
vyhlásiť len za okolnosti naplnenia materiálnej podmienky, tak rozhodnutie 
nevyhlásiť voľby na neprimerane dlhý alebo dokonca neobmedzený čas až do 
vyhlásenia mieru by malo predstavovať rozhodnutie ultima ratio. Na základe 
uvedeného teda v rámci ústavného systému Slovenskej republiky nie je žiadny 
nástroj na posúdenie a vyhodnotenie reálnych materiálnych dôvodov, pre ktoré 
nie je možné konanie parlamentných volieb zo strany nezávislého arbitra, keď-
že predseda Národnej rady je tiež politicky exponovaný a de facto rozhoduje aj 
o svojom budúcom alebo skôr pokračujúcom postavení.

366 Na základe čl. 2 ods. 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
367 Na základe čl. 11 ods. 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
368 MACEJKOVÁ, I., BÁRÁNY, E., BARICOVÁ, J., FIAČAN, I., HOLLÄNDER, P., SVÁK, J. a kol. 

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 
2020, s. 1330.
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Materiálna podmienka vyhlásenia KS Napadnutie cudzou mocou + plnenie si medzinárod-
ných záväzkov

Rozhodovacia právomoc na vyhlásenie KS Národná rada + prezident

Rozhodnutie o predĺžení VO Predseda Národnej rady 

Kontrola ústavnosti Žiadna

(pozn. grafický prehľad aspektov odloženia parlamentných volieb počas vojny)

4.1.2 Vojnový stav

S volebným obdobím Národnej rady je to v prípade vyhlásenia vojnového 
stavu z  technickej stránky v zásade rovnaké ako v prípade vyhlásenia vojny. 
Základný rozdiel však spočíva v materiálnych dôvodoch vyhlásenia vojnového 
stavu. Podľa čl. 3 ods. 1 ústavného zákona o bezpečnosti štátu je možné vojnový 
stav vyhlásiť pokiaľ: - „Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie 
vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania 
vojny.“ Prakticky tak nejde o konkrétne okolnosti, ako v prípade vyhlásenia 
vojny, kedy musí byť reálne alebo aspoň deklaratórne napadnutý štát alebo keď 
si plní svoje medzinárodné záväzky. V prípade vojnového stavu, tak ústavodarca 
materiálnu podmienku definoval len ako - bezprostrednú hrozbu vypovedania 
vojny alebo bezprostrednú hrozbu napadnutia cudzou mocou bez vypovedania 
vojny.

Relatívna dikcia ústavného zákona „bezprostredná hrozba“ je náročne defi-
novateľná aj s ohľadom na okolnosti aktuálnej bezpečnostnej situácie v našom 
geopolitickom priestore, a tým pádom dáva kompetentným orgánom pomerne 
širokú mieru úvahy pri rozhodovaní o vyhlásení tejto krízovej situácie. V zmys-
le ústavného zákona o bezpečnosti štátu je táto právomoc v rukách čisto len exe-
kutívnych orgánov, teda prezidenta na návrh vlády.369 Tento proces vyhlásenia 
vojnového stavu je svojím spôsobom paradoxný, lebo je z technického hľadiska 
jednoduchší ako v prípade vojny, ale zároveň je miera úvahy štátnych orgánov 
širšia. Istú formu kontroly však v tomto procese zohráva prezident, ktorý musí 
dané okolnosti na vyhlásenie krízovej situácie vyhodnotiť ako opodstatnené.

Okrem materiálnych podmienok pre vyhlásenie vojnového stavu je po-
merne nejasne predvídateľná aj dĺžka jeho trvania. V zmysle ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu vojnový stav trvá odo dňa jeho vyhlásenia do dňa jeho 

369 Podľa čl. 3 ods. 1 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
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skončenia alebo do uplynutia času, na ktorý bol vyhlásený, alebo do dňa vypo-
vedania vojny,370 pričom nie je určená maximálna dĺžka jeho vyhlásenia. Taktiež 
na vojnový stav môže plynulo nadväzovať aj ďalšia krízová situácia – vojna.

Čo sa týka procesu nevyhlásenia volieb je postup v prípade vojnového stavu 
totožný s vojnou. Obdobne tomu je aj s kontrolou ústavnosti zo strany Ústav-
ného súdu. Čiže ani v prípade vojnového stavu nemá Ústavný súd právomoc 
posúdiť ústavnú konformitu jeho vyhlásenia, trvania a jednotlivých nezväzu-
júcich opatrení.

Jedinú formu kontroly predstavuje možnosť prezidenta zrušiť jeho trvanie –  
prezident môže rozhodnúť o pominutí dôvodov, čoho dôsledkom by malo byť 
konanie sa volieb v časovom horizonte, aby sa naplnila časová požiadavka šies-
tich mesiacov na zloženie sľubu novozvolených poslancov podľa čl. 11 ods. 2 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Rovnako aj v prípade trvania vojny má 
prezident teoretickú možnosť nevyhlásenia krízovej situácie, avšak zásadný 
rozdiel spočíva v konkretizácii materiálnych dôvodov na vyhlásenie krízovej 
situácie.

V prípade vojnového stavu má tak vládnuca moc široký piestov pri predlžo-
vaní svojho vládnutia a v závislosti na tom aj potenciálny priestor na zneužitie. 
Hlavným dôvodom je tak pomerne vágna definícia materiálnych podmienok 
vyhlásenia vojnového stavu a zároveň nemožnosť kontroly zo strany súdnej 
moci.

Materiálna podmienka vyhlásenia KS Bezprostredné ohrozenie

Rozhodovacia právomoc na vyhlásenie KS Vláda + prezident

Rozhodnutie o predĺžení VO Predseda Národnej rady 

Kontrola ústavnosti Čiastočne zo strany prezidenta

(pozn. grafický prehľad aspektov odloženia parlamentných volieb počas vojnového stavu)

4.2 Výnimočný stav a núdzový stav

V rámci možnosti vyhlásenia výnimočného alebo núdzového stavu môžu 
oprávnené štátne orgány brať do úvahy ako materiálne dôvody vyhlásenia krí-
zovej situácie viaceré okolnosti, ktoré predpokladá ústavný zákon o bezpečnosti 

370 Podľa čl. 3 ods. 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
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štátu. Medzi týmito okolnosťami môžu byť aj také, ktoré by neumožňovali ko-
nanie parlamentných volieb v riadnom termíne. Hoci ústavný zákon o bezpeč-
nosti štátu pri výnimočnom a núdzovom stave umožňuje obmedzenie viacerých 
základných práv a slobôd, tak práve obmedzenie volebného práva a predlžova-
nie volebného obdobia volených orgánov sa v tomto prípade nenachádza v ta-
xatívnom výpočte ústavného zákona.

V praktickej rovine to znamená, že v prípade takej situácie, ktorá by si vyža-
dovala vyhlásenie jedného z týchto stavov, napríklad z dôvodu vážneho ohroze-
nia verejného zdravia v dôsledku šírenia nebezpečného vírusu alebo v prípade 
rozsiahlych pouličných nepokojov, ktoré by boli spojené s útokmi na orgány 
verejnej moci, tak ústavný poriadok Slovenskej republiky nepredpokladá žiadny 
nástroj, ktorý by sa dal využiť ako mechanizmus odkladu parlamentných volieb. 
Hoci by ich konanie mohlo predstavovať vážne ohrozenie bezpečnosti obyva-
teľov, verejného poriadku a pod. V rámci uvedeného je možné poukázať aj na 
názor Benátskej komisie, ktorá upozorňuje na skutočnosť, že: - „Usporiadanie 
volieb v mimoriadnych (núdzových) situáciách môže byť problematické z hľadiska 
výkonu slobodného volebného práva, a to najmä so zreteľom na slobodu voličov 
vytvárať si názor, rovnako ako pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv počas vo-
lebného procesu – najmä počas kampaní. Dodržiavanie všeobecného volebného 
práva môže byť otázne aj v prípade, keď voliči nemôžu voliť z bezpečnostných 
dôvodov.“371

Nakoľko s nekonaním volieb počas krízových situácií ústavodarca počítal 
len v rámci vojny a vojnového stavu, tak potenciálne možnosti zmeny voleb-
ného obdobia Národnej rady je potrebné hľadať mimo krízovej Ústavy. Zaují-
mavosťou je v tomto smere poukázanie na spoločné ustanovenia čl. 11 ods. 2 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorého úprava predlžovania volebného 
obdobia štátnych orgánov okrem vojny a vojnového stavu explicitne spomína 
aj výnimočný stav. Takáto formulácia je však do značnej miery nesystematická, 
lebo v osobitných ustanoveniach o výnimočnom stave sa možnosť nekonania sa 
volieb (v rámci taxatívneho výpočtu) nespomína, a teda máme za to, že podľa 
aktuálne platného právneho stavu nie je možné aby sa voľby počas výnimoč-
ného stavu nekonali.

371 BENÁTSKA KOMISIA. O opatreniach prijatých v členských štátoch Európskej únie v dôsledku 
krízy Covid – 19, stanovisko č. 995/2020,CDL(2020)018, 8. október 2020, §102.
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Ak by nastala obdobná situácia, ako napríklad pandémia v súvislosti s ocho-
rením COVID-19, tak by to mohlo predstavovať potenciálny právny dôvod „len“ 
na vyhlásenie núdzového stavu, v rámci ktorého už k podobnému opatreniu 
nevyhlásenia volieb štátne orgány pristúpiť nemôžu.372 Z toho dôvodu sa tak 
ako jediné alternatívne riešenie v rámci výnimočného stavu a núdzového stavu 
ponúka predlžovanie volebného obdobia prostredníctvom ad hoc riešení, buď 
prostredníctvom novely Ústavy alebo prijatím ústavného zákona na jedno pou-
žitie tzv. ad hoc ústavného zákona, ktorými by sa prelomili ostatné ustanovenia 
Ústavy, ktoré určujú dĺžku volebných období.

Prostredníctvom novely Ústavy sa v  roku 2017 ústavným zákonom  
č. 44/2017 Z. z. predĺžilo aktuálne (2017 – 2022) volebné obdobie orgánov sa-
mosprávnych krajov, zo štvorročného na päťročné. Spomínanou novelou sa 
technicky do prechodných a záverečných ustanovení Ústavy pridal čl. 154e, 
ako lex specialis, ktorým boli ad hoc prekonané všeobecné ustanovenia o dĺžke 
volebného obdobia orgánov samospráv.373 Obdobným spôsobom by sa preto 
dalo postupovať aj v prípade iných dôvodov (napr. v súvislosti so šírením ne-
bezpečného vírusu), pre ktoré by bolo potrebné predĺžiť volebné obdobie, hoci 
celkom nepochybne by takéto rozhodnutie muselo sledovať konkrétny účel, aby 
v neprimeranej miere nebol narušený princíp vlády na obmedzený čas.374

Ďalšou možnosťou by bolo predlžovanie volebného obdobia parlamentu 
prostredníctvom tzv. ad hoc ústavného zákona, pričom s touto formou prelo-
menia štvorročného volebného obdobia Národnej rady má slovenský ústavný 
systém pomerne bohatú skúsenosť.375 Na tomto mieste je však okrem častej 
kritiky tejto formy dosahovania predčasných volieb zo strany ústavnoprávnej 

372 V hypotetickej rovine, ak by sa parlamentné voľby 2020 konali nie začiatkom marca, ale o pár 
týždňov neskôr, tak by náš ústavný systém celkom nepochybne čelil výzve, ako sa s touto situ-
áciou vysporiadať a bolo by potrebné buď narýchlo novelizovať ústavný zákon o bezpečnosti 
štátu, alebo ústavným zákonom predlžiť volebné obdobie, čo by v  situácii, v akej sme boli 
prinášalo veľa ďalších problémov. V tom období napríklad ešte nikto ani netušil, ako sa bude 
celá situácia vyvíjať a koľko bude núdzový stav trvať, resp. či vôbec bude z epidemiologického 
hľadiska možné, aby sa poslanci v Národnej rade zišli a hlasovali.

373 Pozri bližšie Dôvodovú správu k ústavnému zákonu č. 44/2017 Z. z.
374 Pozri bližšie TAKÁCS, D. Výkon volebného práva v núdzovom stave. In Ústavné orgány a ústav-

ná ochrana základných práv v krízových situáciách. Bratislavské právnické fórum. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislava. 2021, s. 83.

375 Pozri tiež TAKÁCS, D. Výkon volebného práva v núdzovom stave. In Ústavné orgány a ústav-
ná ochrana základných práv v krízových situáciách. Bratislavské právnické fórum. Bratislava : 
Univerzita Komenského v Bratislava, 2021, s. 84.
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doktríny376 potrebné spomenúť aj nedávne rozhodnutie Ústavného súdu vo veci 
ústavnosti referenda o predčasných voľbách – nález Ústavného súdu zo 7. júla 
2021, sp. zn. PL. ÚS 7/2021, podľa ktorého je aj takáto forma prelamovania 
ústavného textu v rozpore s Ústavou a ak aj ide o zaužívanú prax, tak len z toho 
dôvodu, že dosiaľ nebola predmetom prieskumu ústavnosti. Ako konštatoval 
Ústavný súd: - „Z hľadiska ústavného nesúladu oba predpokladané postupy na 
skrátenie jednotlivého volebného obdobia národnej rady (referendum, ústavný 
zákon) by znamenali porušenie princípu deľby moci.“

Nehovoriac o praktických problémoch dosahovania širokej parlamentnej 
zhody na takýchto ad hoc riešeniach v krízových situáciách, nakoľko na všetky 
tieto opatrenia je potrebná kvalifikovaná väčšina. Zároveň v tomto ohľade je 
potrebné poukázať aj na všetky problémy nemožnosti odhadu presného nasle-
dujúceho vývoja situácií, ktoré by viedli k vyhláseniu tej- ktorej krízovej situá-
cie, a preto určenie nového termínu volieb takýmto spôsobom môže byť veľmi 
neefektívne.

Okrem spomínaných ad hoc riešení sa ako ďalšia možnosť črtá novelizácia 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorou by sa rozšíril taxatívny výpočet 
opatrení pri výnimočnom stave a núdzovom stave o možnosť nekonania sa vo-
lieb, rovnako ako je tomu pri vojne a vojnovom stave. Čím sa však dostávame 
k záveru a návrhom , ktoré by mohli predstavovať podklad pre prípadné riešenia 
de constitutione ferenda.

*

*         *
Ústavný zákon o bezpečnosti štátu tak podľa nášho názoru v nedostatočnej 

miere zabezpečuje riadny chod (nie len) Národnej rady v situáciách skončenia 
jej volebného obdobia a zároveň a trvania krízových situácií, ktorých okolnos-
ti by fakticky neumožňovali konanie parlamentných volieb. Buď ide o krízo-
vé situácie, pri ktorých ústavný zákon o bezpečnosti štátu predpokladá mož-
nosť nekonania sa volieb, pričom právna úprava v tomto smere je veľmi strohá 
a dáva široký priestor na úvahu jedného ústavného činiteľa, ktorý je zároveň 

376 Pozri napríklad BALOG, B. Ústavné zákony v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Jus-
tičná revue. 2007, č. 12, s. 1583; OROSZ, L. Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, 
aktuálny stav, perspektívy). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, s. 335; pozri tiež 
DRGONEC, J. Ústavné právo hmotné. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2018, s. 16 – 17.
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aj aktívnym politickým hráčom, pričom absentuje kontrola ústavnosti naplne-
nia materiálnych podmienok takéhoto rozhodnutia zo strany Ústavného súdu. 
Ďalej je potrebné spomenúť krízové situácie výnimočného a núdzového stravu, 
počas ktorých môžu rovnako nastať okolnosti, počas trvania ktorých by kona-
nie sa volieb do Národnej rady mohlo predstavovať ohrozenie verejného záujmu. 
Okrem ad hoc riešení, ktoré predstavujú problém nie len z pohľadu ústavnos-
ti, by tak bolo vhodné nastaviť krízovú legislatívu takým spôsobom, aby bolo 
možné primeraným spôsobom predlžovať volebné obdobie parlamentu a tak sa 
vyhnúť na jednej strane vzniku parlamentného vákua a na druhej strane poten-
ciálnym prípadom zneužitia zo strany predstaviteľov štátu.

Jednou už z načrtnutých možností by bola novelizácia ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu spôsobom, že by sa možnosť „v nevyhnutnom rozsahu a na 
nevyhnutný čas“ obmedziť výkon volebného práva prostredníctvom možnosti 
nevyhlásenia volieb rozšírila aj na ostatné krízové situácie. Technicky by sa na 
všetky krízové situácie k taxatívnemu výpočtu možných obmedzení základných 
práv a slobôd pridala možnosť: „nevyhlásiť voľby do národnej rady, do orgánov 
samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a voľbu pre-
zidenta v pravidelných volebných obdobiach.“377 Následný postup uskutočnenia 
sa „odložených“ volieb by spadal pod spoločné ustanovenia na základe čl. 11 
ods. 1ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý sme opisovali už skôr v tex-
te. V zásade ťažisko rozhodnutia o nekonaní sa volieb by bolo na predsedovi 
Národnej rady, ktorý má v kompetencii vyhlasovanie volieb, a rovnako by pred-
seda Národnej rady mal právomoc vyhlásiť konanie „odložených“ volieb. Na 
základe už skôr uvedeného by však takáto novela riešila problém len čiastočne 
a určite nie dostatočne.

Ako ideálny spôsob riešenia nedostatkov právnej úpravy krízových situácií 
by sa črtalo vytvorenie samostatného mechanizmu v rámci ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu, ktorý by sa vzťahoval na všetky voľby (okrem volieb do Eu-
rópskeho parlamentu) 378 a zároveň na všetky krízové situácie. V tomto smere 
by daný mechanizmus mal v sebe zahŕňať striktne určené pravidlá na jeho apli-
káciu. Ako jedna z možností je aj inšpirácia ústavným zákonom o bezpečnosti 
Českej republiky, podľa ktorého je možné počas trvania krízovej situácie, ktorá 

377 Išlo by o totožnú dikciu s čl. 2 ods. 3 písm. n) a čl. 3 ods. 3 písm. n) ústavného zákona o bez-
pečnosti štátu.

378 S výnimkou volieb do Európskeho parlamentu z dôvodu nadnárodného charakteru týchto vo-
lieb.
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neumožňuje konanie volieb v určených lehotách, zákonom predĺžiť volebné 
obdobie lehote najviac na šesť mesiacov.379 Obdobný mechanizmus by sa dal 
využiť aj v rámci Slovenskej republiky, lebo rozhodnutie o nekonaní volieb by 
už nespadalo do miery úvahy jedného ústavného činiteľa, ale celého zákono-
darného orgánu, spolu s určením časového ohraničenia. V rámci úvah však 
treba brať na zreteľ aj potenciálnu potrebu predlžovania takéhoto rozhodnutia 
a k tomu nastaviť taktiež správny mechanizmus. Ďalším z aspektov je však aj 
kontrola materiálnych dôvodov, pri ktorých je možné prijať takéto rozhodnutie.

V tejto súvislosti si treba v prvom rade uvedomiť, že ústavný poriadok Slo-
venskej republiky stojí na dôležitých princípoch, ktoré sa vo významnej miere 
vzťahujú práve na výkon volebného práva. A aj napriek tomu, že práve stav 
spojený s krízovou situáciou by poskytoval predpoklad na obmedzenie voleb-
ného práva v rámci verejného záujmu, tak aj k takémuto opatreniu je potrebné 
pristupovať v súlade s princípmi subsidiarity a primeranosti. Preto k odkladu 
volieb, ako aj k ostatným opatreniam v rámci krízových situácií, je možné pri-
stupovať len ako k riešeniu ultima ratio.380 A keďže prakticky by národná rada 
mohla sama sebe predĺžiť volebné obdobie, tak by dôležitú úlohu mal zohrávať 
aj ústavný súd, ktorý by mal mať možnosť preskúmať existenciu a trvanie ma-
teriálnych dôvodov nekonania sa volieb. Zároveň netreba zabúdať na potrebu 
správneho určenia aktívne legitimovaných subjektov, aby sa z ich okruhu nevy-
lúčili aj opozičné sily a tým pádom prakticky neznemožnila kontrola ústavnosti.

379 Pozri čl. 10 ústavného zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky.
380 TAKACS, D. Výkon volebného práva v núdzovom stave. In Ústavné orgány a ústavná ochrana 

základných práv v krízových situáciách. Bratislavské právnické fórum. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislava, 2021, s. 87.
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5. KAPITOLA

ZODPOVEDNOSTNÉ VZŤAHY MEDZI EXEKUTÍVOU 
A LEGISLATÍVOU V ČASE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Nedávne udalosti, najmä celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 či 
invázia vojsk Ruskej federácie na Ukrajinu, ukázali a ukazujú, že každý štát by 
mal byť na potenciálne ohrozenie bezpečnosti, vrátane ohrozenia bezpečnosti 
svojich občanov či obyvateľov, pripravený. Zaistenie bezpečnosti, či už svojho 
územia, alebo svojich obyvateľov, totiž predstavuje jednu zo základných funk-
cií každého štátu.381 Bez zaistenia bezpečného prostredia totiž človek nemôže 
užívať svoje slobody, ktoré mu má štát, do určitej miery, rovnako garantovať.382 
Z ústavnoprávneho hľadiska naznačená príprava spočíva predovšetkým v tom, 
že právny poriadok štátu by mal obsahovať čo možno najjednoznačnejšie a naj-
kvalitnejšie (v najširšom zmysle slova) normy, ktoré upravujú fungovanie štátu 
v čase ohrozenia bezpečnosti a prostredníctvom ktorých by bolo možné obdo-
bie ohrozenia bezpečnosti prečkať s čo možno najmenšou ujmou. Osobitne to 
platí pre štáty demokratické a právne, ku ktorým sa radí aj Slovenská republika.

V podmienkach Slovenskej republiky sú načrtnuté normy obsiahnuté najmä 
v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu, ktorý bol prijatý Národnou radou na 
základe blanketových noriem obsiahnutých v samotnej Ústave.383 Ústavný zá-
kon o bezpečnosti štátu umožňuje na riešenie krízovej situácie, t. j. ohrozenia 
alebo narušenia bezpečnosti štátu, vypovedať vojnu alebo vyhlásiť vojnový stav, 
výnimočný stav a núdzový stav.384 Počas týchto krízových situácií385 je možné 
obmedziť základné práva a  slobody a uložiť povinnosti nad rámec toho, čo 
je vo všeobecnosti, berúc do úvahy fundamentálne princípy demokratické-
ho a právneho štátu, prípustné v čase mimo krízovej situácie. Ústavný zákon 

381 Zhodne aj CIBULKA, Ľ. a kol. Štátoveda. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, s. 37.
382 Porovnaj PAVLÍČEK, V. Zaijštění bezpečnosti jako funkce státu a svobody občanů. In PAVLÍ-

ČEK, V. a kol. Právo a bezpečnost státu. Praha : Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, 
2022, s. 6.

383 Ide o čl. 51 ods. 2 a čl. 102 ods. 3 Ústavy.
384 Porovnaj čl. 2, čl. 3, čl. 4 a čl. 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
385 Z dôvodu zjednodušenia bude v texte vojna, vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav, 

ktoré môžu byť vypovedané alebo vyhlásené na riešenie krízovej situácie, označované priamo 
za krízové situácie.
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o bezpečnosti štátu taktiež výslovne predpokladá aj možnosť modifikácie výko-
nu verejnej moci v prípade prvých troch z uvedených krízových situácií (vojna, 
vojnový stav a výnimočný stav). Táto modifikácia môže spočívať buď vo výkone 
činnosti orgánov verejnej moci (expresiss verbis ústavných orgánov) v záložnom 
mieste,386 alebo v dočasnom nahradení niektorých štandardných ústavných or-
gánov mimoriadnymi ústavnými orgánmi. Tieto mimoriadne ústavné orgány 
sú dva – Parlamentná rada, nahrádzajúca výkon (niektorých) právomocí Ná-
rodnej rady, a Bezpečnostná rada, ktorá zas môže nahradiť výkon (niektorých) 
právomocí vlády.

Keďže ústavný zákon o bezpečnosti štátu, ani v prípade jednej zo štyroch 
ním predpokladaných krízových situácií, nepredpokladá suspendovanie plat-
nosti a účinnosti Ústavy ako celku, čiže ani suspendovanie zodpovednostných 
vzťahov medzi exekutívou a legislatívou, naším cieľom bude posúdiť, či sú tieto 
zodpovednostné vzťahy zachované aj v čase krízových situácií, prípadne v akom 
rozsahu, resp. identifikovať nedostatky, ktorými ústavná úprava v tejto súvis-
losti trpí. Súčasťou kapitoly je aj načrtnutie návrhov de constitutione ferenda, 
prostredníctvom ktorých by bolo možné nedostatky ústavnej úpravy zodpo-
vednostných vzťahov exekutívy a legislatívy v čase krízových situácií odstrániť 
alebo aspoň zmierniť.

5.1 Zodpovednostné vzťahy medzi exekutívou a legislatívou  
vo všeobecnosti

Ešte pred tým, než pozornosť upriamime na zodpovednostné vzťahy me-
dzi exekutívou a legislatívou v čase krízových situácií, je nevyhnutné si aspoň 
v stručnosti pripomenúť to, ako tieto vzťahy fungujú v čase mimo krízovej si-
tuácie, čiže v čase, ktorý ústavný zákon o bezpečnosti štátu označuje aj ako stav 
bezpečnosti.387 Vzájomné vzťahy medzi exekutívou a legislatívou totiž predsta-
vujú jedno z rozhodujúcich kritérií, podľa ktorých súčasná štátoveda klasifikuje 
rôzne formy vlád vyskytujúce sa v jednotlivých štátoch sveta.388

Vzťahy medzi najvyššími orgánmi štátnej moci v podmienkach Sloven-
skej republiky, osobitne vzťahy medzi Národnou radou predstavujúcou orgán 

386 Porovnaj čl. 6 ods. 1 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
387 Porovnaj čl. 1 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
388 Porovnaj aj KLÍMA, K. a kol. Státověda. Plzeň : Aleš Čenek, 2011, s. 189.



215

ZODPOVEDNOSTNÉ VZŤAHY MEDZI EXEKUTÍVOU A LEGISLATÍVOU V ČASE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

zákonodarnej moci a Vládou predstavujúcou vrcholný orgán výkonnej moci, 
môžeme, aj keď s istou dávkou zjednodušenia, charakterizovať ako vzťahy zakla-
dajúce tzv. parlamentnú formu vlády.389 Pre parlamentnú formu vlády, vrátane 
parlamentnej republiky, je vo všeobecnosti typická najmä závislosť vlády ako 
rozhodujúceho exekutívneho orgánu na dôvere parlamentu, t. j. na dôvere legis-
latívneho orgánu. Ak parlament vysloví vláde nedôveru, prípadne ak zamietne 
jej žiadosť o vyslovenie dôvery, nasleduje obligatórna demisia vlády alebo jej 
odvolanie hlavou štátu.390 Vyslovenie nedôvery alebo zamietnutie žiadosti vlády 
o vyslovenie dôvery možno označiť za vyvodenie ústavnopolitickej zodpoved-
nosti, ktorú exekutíva voči legislatíve má. Uvedenými vzťahmi sa to, čo štáto-
veda označuje za parlamentnú formu vlády, spravidla nevyčerpáva, avšak, nie 
len so zreteľom na tému tejto kapitoly, ide o rozhodujúci „balík“ vzťahov medzi 
najvyššími orgánmi štátnej moci.

Premietnuc načrtnuté všeobecné poznatky o parlamentnej forme vlády do 
prostredia ústavného systému Slovenskej republiky to znamená, že vláda po-
trebuje na výkon svojej funkcie (svojej pôsobnosti) dôveru Národnej rady, kto-
rú spravidla získava po voľbách do Národnej rady, resp. po jej ustanovujúcej 
schôdzi, po ktorej dovtedajšia vláda podáva obligatórnu demisiu.391 Vláda je 
po svojom ustanovení, t. j. po vymenovaní svojho predsedu a na jeho návrh 
aj ďalších svojich členov, a po získaní dôvery, zodpovedná za výkon funkcie 
Národnej rade, ktorá jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.392 Vyslovenie ne-
dôvery, alebo aj zamietnutie návrhu vlády na vyslovenie dôvery, následne vedie 
k obligatórnemu odvolaniu vlády zo strany prezidenta.393 Ani strata dôvery však 
neznamená, že vláda automaticky prestáva „vládnuť“. Ústava totiž predpokladá, 
že prezident ju svojím rozhodnutím, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov, poverí 
vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády. Pôsobnosť takejto 
vlády bez dôvery je však priamo Ústavou zúžená.394 K vymenovaniu novej vlády, 

389 Pre rovnaké závery porovnaj napríklad CIBULKA, Ľ. a kol. Ústavné právo. Ústavný systém 
Slovenskej republiky. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, 
s. 223; ČIČ, M. a kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Bratislava : Eurokódex, 2012,  
s. 580 či GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 229.

390 Porovnaj napr. PAVLÍČEK, V., JIRÁSKOVÁ, V. a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná 
státověda. Praha : Leges, 2021, s. 229.

391 Porovnaj čl. 117 Ústavy.
392 Porovnaj čl. 114 ods. 1 Ústavy.
393 Porovnaj čl. 115 ods. 1 Ústavy.
394 Vláda bez dôvery môže vykonávať len tie svoje právomoci, ktoré sú uvedené v čl. 115 ods. 3 

Ústavy. Navyše, výkon niektorých z nich je viazaný na predchádzajúci súhlas Prezidenta.
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čiže vlády disponujúcej dôverou Národnej rady, ktorá predchádzajúcu vládu bez 
dôvery nahradí, pritom môže dôjsť tak v priebehu plynúceho volebného obdo-
bia, ako aj v dôsledku predčasných parlamentných volieb.

Pre úplnosť sa žiada dodať, že Ústava pozná nie len kolektívnu zodpoved-
nosť vlády ako celku, ale aj individuálnu zodpovednosť jej členov.395 Tu je možné 
ešte rozlišovať medzi zodpovednosťou predsedu vlády a zodpovednosťou ostat-
ných členov vlády. Zásadný rozdiel spočíva v dôsledkoch vyslovenia nedôvery. 
Ak Národná rada vysloví nedôveru členovi vlády inému než je jej predseda, 
dôsledkom je odvolanie dotknutého člena prezidentom.396 Avšak, ak Národná 
rada vysloví nedôveru predsedovi vlády, dôsledkom je nie len odvolanie pred-
sedu vlády, ale aj odstúpenie celej vlády.397

5.2 Zodpovednostné vzťahy medzi exekutívou a legislatívou v čase 
krízových situácií

Po stručnom priblížení zodpovednostných vzťahov medzi exekutívou a le-
gislatívou, resp. medzi vládou a Národnou radou, vo všeobecnosti, v nasledujú-
cej časti zameriame pozornosť na to, akým spôsobom, a či vôbec, tieto vzťahy, 
definované koncepciou parlamentnej formy vlády, fungujú v čase krízových 
situácií predpokladaných ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.

V súvislosti s fungovaním exekutívy a legislatívy v čase krízových situácií 
je ešte potrebné poukázať na podmienky, za ktorých môže byť Národná rada 
a vláda, t. j. „štandardné“ ústavné orgány legislatívy a (vrcholu) exekutívy, na-
hradené mimoriadnymi ústavnými orgánmi, čiže už spomínanou Parlament-
nou radou a Bezpečnostnou radou. V prvom rade treba uviesť, že ústavný zá-
kon o bezpečnosti štátu predpokladá alternovanie Národnej rady a vlády len 
v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, nie v čase núdzového 
stavu. Už samotná táto skutočnosť môže byť podrobená kritike, avšak to nie 
je predmetom tejto kapitoly.398 Ani v čase zostávajúcich troch krízových situ-
ácií, čiže v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu, však nedochádza 
395 Porovnaj čl. 116 ods. 1 Ústavy.
396 Porovnaj čl. 116 ods. 3 Ústavy.
397 Porovnaj čl. 116 ods. 6 Ústavy.
398 V skratke možno uviesť najmä to, že činnosť vlády, najmä však Národnej rady, môže byť v praxi 

znemožnená aj okolnosťami, pre ktoré ústavný zákon o bezpečnosti štátu umožňuje vyhlásiť 
núdzový stav. Po príklady pritom netreba chodiť ďaleko do minulosti. Činnosť Národnej rady 
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k nahradeniu Národnej rady a vlády Parlamentnou radou a Bezpečnostnou ra-
dou automaticky. Naopak, ústavný zákon o bezpečnosti štátu predpokladá, ako 
druhú podmienku popri vypovedaniu, resp. vyhláseniu uvedených krízových 
situácií, to, že musí dôjsť k znemožneniu činnosť Národnej rady, resp. vlády.399 
Až pri kumulatívnom splnení oboch podmienok dochádza k nahradeniu výko-
nu (niektorých) právomocí Národnej rady Parlamentnou radou a k nahradeniu 
výkonu (niektorých) právomocí vlády Bezpečnostnou radou. Náhradný výkon 
právomocí legislatívy a exekutívy, t. j. substitúcia Národnej rady a vlády, trvá 
buď do obnovenia ich činnosti, alebo do skončenia dotknutej krízovej situácie, 
čiže do uzatvorenia mieru (ktorým sa končí stav vojny), alebo do skončenia 
vojnového stavu alebo výnimočného stavu.400

Na posúdenie toho, či sú zodpovednostné vzťahy medzi exekutívou a legis-
latívou zachované aj v čase krízových situácií, osobitne v prípade, ak je výkon 
právomocí Národnej rady a/alebo vlády nahradený mimoriadnymi ústavnými 
orgánmi, je relevantné si pripomenúť aj zloženie oboch mimoriadnych ústav-
ných orgánov. Bezpečnostná rada má pevne určený počet členov, a to deväť. 
Jej predsedom je predseda vlády. Ďalšími členmi sú podpredseda vlády určený 
predsedom, minister obrany, minister vnútra, minister financií, minister zahra-
ničných vecí a ďalší členovia, ktorých na návrh predsedu vymenuje prezident.401 
Naopak, v prípade Parlamentnej rady ústavný zákon o bezpečnosti štátu neur-
čuje presný počet členov. Jej členmi sú ex officio predseda a podpredsedovia 
Národnej rady, predsedovia a podpredsedovia výborov Národnej rady a pred-
sedovia poslaneckých klubov utvorených v Národnej rade.402 Počet uvedených 
funkcionárov, ktorí sa z titulu svojej funkcie stávajú aj členmi Parlamentne rady, 
je variabilný, najmä vzhľadom na počet výborov a počet poslaneckých klubov, 
a preto sa môže líšiť aj počet členov Parlamentnej rady ako celku.

Keďže, ako už bolo aj uvedené, Parlamentná rada ani Bezpečnostná rada ne-
nahrádzajú činnosť Národnej rady a vlády v čase krízových situácií automaticky, 

môže byť znemožnená napríklad aj z dôvodu ohrozenia života a zdravia v príčinnej súvislosti 
s pandémiou, napríklad podobnou pandémii ochorenia COVID-19.

399 Porovnaj čl. 7 ods. 2 a čl. 8 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
400 V praxi môže nastať problém s identifikovaním toho, kedy je činnosť Národnej rady alebo čin-

nosť vlády znemožnená, resp. kto má túto skutočnosť verifikovať. Ústavný zákon o bezpečnosti 
štátu totiž na tieto otázky neposkytuje jednoznačnú odpoveď. Hľadanie uspokojivých odpovedí 
na načrtnuté otázky však prekračuje zámer tejto kapitoly.

401 Porovnaj čl. 8 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
402 Porovnaj čl. 7 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
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do úvahy prichádzajú hneď štyri rôzne konštelácie usporiadania exekutívy a le-
gislatívy. Ide o nasledujúce možnosti: (2.1) riadna činnosť tak vlády, ako aj Ná-
rodnej rady; (2.2) nahradenie znemožnenej činnosti Národnej rady Parlament-
nou radou; (2.3) nahradenie znemožnenej činnosti Národnej rady i vlády, a to 
Parlamentnou radou a Bezpečnostnou radou a (2.4) nahradenie znemožnenej 
činnosti vlády Bezpečnostnou radou. Postupne si priblížime všetky z uvedených 
možností a pokúsime sa identifikovať, či v danom prípade zostáva zodpoved-
nostný vzťah exekutívy voči legislatíve zachovaný, prípadne v akom rozsahu.

5.2.1 Vláda a Národná rada

Aj v čase krízovej situácie predpokladanej ústavným zákonom o bezpečnosti 
štátu, konkrétne v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ne-
možno a priori vylúčiť, že tak Národná rada, ako aj vláda, budú môcť svoje 
ústavné právomoci vykonávať, a teda, že ich činnosť nebude znemožnená tak, 
ako sa to predpokladá v prípade ich alternovania mimoriadnymi ústavnými or-
gánmi. V čase najzávažnejších krízových situácií, ku ktorým treba nepochybne 
zaradiť najmä vojnu či vojnový stav, je totiž možné, ako už aj bolo uvedené, na-
príklad aj to, aby Národná rada či vláda vykonávali svoju činnosť zo záložného 
miesta.

V prípade priblíženej, z hľadiska rešpektovania princípov demokratického 
štátu určite najideálnejšej situácie, je odpoveď na otázku, či sú v danej situácii 
zachované zodpovednostné vzťahy medzi exekutívou a legislatívou, najjedno-
duchšia. Keďže, ako už aj bolo načrtnuté v úvode, v čase žiadnej krízovej situácie 
nie je Ústava suspedovaná ako celok, teda nie je suspendovaná úplne, a keďže 
ani ústavný zákon o bezpečnosti štátu v žiadnom svojom ustanovení neurčuje 
inak, aj v čase jeho aplikácie by mali zostať základné zodpovednostné vzťahy 
medzi vládou a Národnou radou zachované. Aj počas výnimočného stavu, voj-
nového stavu či dokonca počas stavu vojny, tak Národná rada môže kedykoľvek 
vláde ako celku v zmysle čl. 115 ods. 1 Ústavy či jednotlivému členovi Vlády 
v zmysle čl. 116 ods. 3 Ústavy, vysloviť nedôveru, a tým dosiahnuť ich odvolanie 
prezidentom.

Otázne ale, samozrejme, zostáva to, či je vyvodenie ústavnopolitickej zod-
povednosti voči vláde v období bezprostredného ohrozenia alebo narušenia 
bezpečnosti štátu, napríklad v čase, kedy štát čelí napadnutiu ozbrojenými sila-
mi cudzej moci, vhodné riešenie, a to najmä vzhľadom na potrebu efektívneho 
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riadenia štátu čeliaceho bezpečnostnej hrozbe. Je to totiž exekutíva, stelesnená 
predovšetkým vo vláde, ktorá predstavuje rozhodujúci orgán zaisťujúci, predo-
všetkým z organizačného hľadiska, obranu a bezpečnosť štátu. Pre úplnosť sa 
ešte žiada dodať, že vláda bez dôvery, ktorá by bola dôsledkom vyvodenia ústav-
nopolitickej zodpovednosti zo strany Národnej rady, by nedisponovala plným 
rozsahom svojej ústavnej pôsobnosti. Vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti štátu 
by mohla byť relevantná najmä právomoc rozhodovať o zásadných otázkach 
vnútornej a zahraničnej politiky, ktorá vo výpočte tých právomocí, ktoré vláde 
bez dôvery zostávajú, uvedená nie je.403

Pre úplnosť sa žiada dodať, že zodpovednosť vlády voči Národnej rade, vrá-
tane zodpovednosti jej jednotlivých členov a so všetkými s tým spojenými dô-
sledkami, zostáva zachovaná aj počas štvrtej z krízových situácií, ktorou je nú-
dzový stav. Napokon, uvedené potvrdila aj prax, keďže počas núdzového stavu, 
ktorý skončil v máji 2021, na pôde Národnej rady prebiehalo hlasovanie o vy-
slovení nedôvery členovi vlády.404

5.2.2 Vláda a Parlamentná rada

Ak štyri možné konštelácie exekutívy a legislatívy v čase krízových situácií 
zoradíme od tej najviac pravdepodobnej po tú najmenej pravdepodobnú, v po-
radí druhou skúmanou situáciou by malo byť to, ak by v čase vojny, vojnového 
stavu alebo výnimočného stavu bola v zmysle čl. 7 ods. 2 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu znemožnená činnosť Národnej rady, no činnosť vlády by 
zostala zachovaná. Keďže Národná rada je, v porovnaní s vládou, niekoľkoná-
sobne väčším „telesom“, javí sa táto eventualita pravdepodobnejšia než tá opač-
ná. Ak by teda činnosť Národnej rady bola znemožnená, výkon jej (vybraných) 
právomocí by nahradila Parlamentná rada, čiže ústavný orgán de facto tvorený 
časťou poslancov Národnej rady.405

403 Porovnaj čl. 115 ods. 3 v spojení s čl. 117 písm. i) Ústavy.
404 Išlo o hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery ministerke spravodlivosti Slovenskej repub-

liky M. Kolíkovej, ktoré sa konalo 10. mája 2021. Núdzový stav bol vyhlásený uznesením vlády 
č. 587 z 30. septembra 2020 a trval do 14. mája 2021.

405 Vincent Bujňák vypočítal, že Parlamentná rada by v jednotlivých volebných obdobiach Národ-
nej rady mala nasledujúci počet členov: 53 (III. volebné obdobie), 64 (IV.), 61 (V.), 59 (VI.),  
57 (VII.) a 62 (VIII.). Porovnaj BUJŇÁK, V. Núdzový stav a možnosti fungovania Parlamentnej 
rady Slovenskej republiky. In Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových 
situáciách. Bratislavské právnické fórum 2021. Sekcia ústavného práva. Bratislava : PF UK, 
2021, s. 23 a 24.
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Ani prípad eventuality, kedy by činnosť Národnej rady bola nahradená Par-
lamentnou radou, no činnosť vlády by zostala zachovaná, nie je predmetom 
výslovnej úpravy, a to ani v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu ani inde (napr. 
priamo v Ústave). V tejto súvislosti však treba poukázať na rozsah právomoci 
Národnej rady, ktoré môže Parlamentná rada v čase, kedy je činnosť Národnej 
rady znemožnená, namiesto nej vykonávať. Rozsah týchto ústavných právomocí 
je v čl. 7 ods. 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu určený prostredníctvom 
tzv. generálnej klauzuly s taxatívnym výpočtom výnimiek. Znamená to, že Par-
lamentná rada môže v čase, kedy je činnosť Národnej rady znemožnená, vyko-
návať všetky jej ústavné právomoci s výnimkou tých, ktoré sú v citovanom usta-
novení uvedené. V rámci čl. 7 ods. 2 písm. a) až písm. d) uvedeného ústavného 
zákona406 však nie je uvedená právomoc, ktorú Ústava formuluje ako rokovanie 
o programovom vyhlásení vlády, kontrolovanie činnosti vlády a rokovanie o dô-
vere vlády alebo jej členovi.407 Za pomoci argumentum a contrario tak možno 
dospieť k záveru, že keďže ústavný zákon o bezpečnosti štátu možnosť vyslove-
nia nedôvery, či už vláde ako celku, alebo jej jednotlivému členovi, z pôsobnosti 
Parlamentnej rady výslovne nevylučuje, je výkon tejto právomoci možný.

Výhrady, ktoré boli uvedené v prípade prvej možnej konštelácie (vláda a Ná-
rodná rada), týkajúce sa vhodnosti vyvodzovania ústavnopolitickej zodpoved-
nosti v čase krízovej situácie, je možné uviesť aj v prípade druhej skúmanej 
konštelácie. Navyše, problematickým by mohol byť aj aspekt týkajúci sa de-
mokratickej legitimity, keďže rozloženie politických síl medzi opozíciou a tých 
poslancov, ktorí podporujú vládu, by v prípade Parlamentnej rady nemuselo byť 
totožné ako v prípade Národnej rady.408

S eventuálnym vyvodením ústavnopolitickej zodpovednosti voči vláde zo 
strany Parlamentnej rady je spojené ešte jedno riziko. V zmysle čl. 7 ods. 6 ústav-
ného zákona o bezpečnosti štátu totiž všetky uznesenia prijaté Parlamentnou 

406 Z pôsobnosti Parlamentnej rady je vyňaté (a) uznášanie sa na ústave a ústavných zákonoch, 
volebných zákonoch, zákonoch o politických stranách a politických hnutiach a na zákonoch  
o spôsobe vykonania referenda; (b) vyslovovanie súhlasu s medzinárodnou zmluvou; (c) uzná-
šanie sa na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a na návrhoch na vyhlásenie referenda  
a (d) podávanie obžaloby na prezidenta.

407 Porovnaj čl. 86 písm. f) Ústavy.
408 Pre podrobnosti pozri BUJŇÁK, V. Núdzový stav a možnosti fungovania Parlamentnej rady 

Slovenskej republiky. In Ústavné orgány a ústavná ochrana základných práv v krízových situ-
áciách. Bratislavské právnické fórum 2021. Sekcia ústavného práva. Bratislava : PF UK, 2021,  
s. 23 a nasl.
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radou podliehajú (dodatočnému) schváleniu zo strany Národnej rady, ku ktoré-
mu má prísť na prvej schôdzi po obnovení jej činnosti. Ak Národná rada uzne-
senie Parlamentnej rady neschváli alebo ho zruší, dôsledkom je strata platnosti 
dotknutého uznesenia. Keďže uvedené pravidlo je formulované ako všeobecné, 
malo by sa vzťahovať aj na prípadné uznesenie Parlamentnej rady o vyslovení 
nedôvery vláde (príp. aj jednotlivému členovi vlády). Ak by však k schváleniu 
uznesenia o vyslovení nedôvery nedošlo, nastolila by sa tým otázka ako nazerať 
na vládu, ktorá bola medzitým prezidentom, z dôvodu vyslovenia nedôvery, 
v zmysle čl. 115 ods. 1 Ústavy odvolaná. Ak by sme totiž na túto situáciu mali 
pozerať len cez „čistú“ logiku, tak ak by uznesenie o vyslovení nedôvery nemalo 
byť platné (resp. by malo stratiť platnosť), nemalo by byť platné ani odvolanie 
vlády hlavou štátu. Ak by však k všetkým načrtnutým udalostiam došlo ešte 
pred vymenovaním novej vlády podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy, v praxi by to ne-
muselo nevyhnutne znamenať zásadný problém, keďže tak či onak by reálne 
pôsobila tá istá vláda.

5.2.3 Bezpečnostná rada a Parlamentná rada

Treťou možnosťou, stále pomerne pravdepodobnou, je situácia, kedy by svo-
je ústavné právomoci nemohla vykonávať ani Národná rada ani vláda, takže 
by ich súčasne vykonávali oba substituujúce mimoriadne ústavné orgány, čiže 
Parlamentná rada i Bezpečnostná rada. V tomto prípade už bude nájdenie od-
povede na otázku týkajúcu sa zachovania zodpovednostných vzťahov medzi 
exekutívou a legislatívou komplikovanejšie.

Na jednej strane, ako bolo uvedené aj v prípade predchádzajúcej konštelácie 
(vláda a Parlamentná rada), ústavný zákon o bezpečnosti štátu medzi právo-
mocami, ktoré Parlamentná rada namiesto Národnej rady nemôže vykonávať, 
výslovne neuvádza možnosť vyslovenia nedôvery vláde alebo jej členovi. Avšak, 
otáznym zostáva to, či Bezpečnostnú radu pôsobiacu namiesto vlády možno po-
važovať za subjekt ústavnopoliticky zodpovedný Parlamentnej rade, prípadne aj 
priamo Národnej rade. Ustanovenie čl. 8 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti 
štátu, ktoré predpokladá možnosť nahradenia výkonu (niektorých) právomoci 
vlády Bezpečnostnou radou, totiž uvádza len to, že Bezpečnostná rada v prí-
pade potreby vykonáva ústavné právomoci vlády. Výslovne však už neuvádza 
to, či možno Bezpečnostnú radu v čase vojny, vojnového stavu či výnimočné-
ho stavu skutočne považovať za plnohodnotnú alternatívu vlády so všetkými 
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vzájomnými vzťahmi s inými ústavnými orgánmi, ktoré text Ústavy predpokla-
dá. Keďže, ako už aj bolo uvedené, ústavný zákon o bezpečnosti štátu v prípade 
svojej aplikácie nederoguje Ústavu ako celok, a keďže jeho text neuvádza nič 
iné, dalo by sa dospieť k záveru, že aj v čase, kedy namiesto vlády vykonáva jej 
právomoci Bezpečnostná rada, by mali základné zodpovednostné vzťahy medzi 
exekutívou a legislatívou byť zachované.

Avšak, v praxi by mohol nastať problém súvisiaci s dôsledkami vyslovenia 
nedôvery predpokladanými Ústavou, ak by mala byť vyslovená nie vláde, ale 
Bezpečnostnej rade. Po vyslovení nedôvery by totiž vo všeobecnosti mal byť 
postup taký, že prezident v zmysle čl. 115 ods. 1 Ústavy vládu, ktorej bola vyslo-
vená nedôvera, odvolá. Problematickým je v prvom rade to, či prezident môže, 
takpovediac namiesto vlády, odvolať Bezpečnostnú radu, alebo by mal dokonca 
odvolať vládu samotnú, ktorá síce nemôže vykonávať svoju činnosť, no právne 
stále existuje. Oprávnenie odvolávať členov Bezpečnostnej rady prezidentovi 
síce ústavný zákon o bezpečnosti štátu zveruje, ale týka sa len niektorých z nich 
a aj to len na návrh predsedu Bezpečnostnej rady.409 Toto oprávnenie pritom nie 
je výslovne predpokladané ako dôsledok existencie zodpovednosti Bezpečnost-
nej rady či jej členov.410

Ďalším problémom nadväzujúcim na potenciálne vyslovenie nedôvery Bez-
pečnostnej rade na základe čl. 115 ods. 1 Ústavy je vymenovanie novej vlády, 
resp. nového vrcholného orgánu exekutívy. Ústavná úprava totiž v nadväznosti 
na vyslovenie nedôvery vláde a jej odvolanie predpokladá vymenovanie novej 
vlády, ktorá by sa následne mala v zmysle čl. 113 Ústavy uchádzať o dôveru 
Národnej rady. Vyslovenie dôvery zo strany Parlamentnej rady ako substitúta 
Národnej rady by teoreticky nemuselo byť problematické, no polemickým je to, 
aký vrcholný exekutívny orgán (vládu alebo Bezpečnostnú radu?) a s akým zlo-
žením by následne prezident mal vymenovať. Problematickým by taktiež mohlo 
byť to, že čl. 8 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu z pôsobnosti Bezpeč-
nostnej rady výslovne vylučuje možnosť uzniesť sa na požiadaní o vyslovenie 
dôvery. Aj keby sme túto normu interpretovali tak, že sa týka len fungujúcej 

409 Porovnaj čl. 8 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
410 Istú podobu zodpovednosti Bezpečnostnej rady možno z ustanovení ústavného zákona o bez-

pečnosti štátu vyvodiť, no subjektom, voči ktorému by mala byť zodpovedná, je vláda, nie Ná-
rodná rada (príp. Parlamentná rada). Porovnaj čl. 8 ods. 10 ústavného zákona o bezpečnosti 
štátu upravujúci nutnosť ratihabície uznesení Bezpečnostnej rady vládou.
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Bezpečnostnej rady a nie exekutívneho orgánu kreovaného po strate dôvery 
toho predchádzajúceho, skôr v texte načrtnuté otázky by zostali nezodpovedané.

Vzájomné vzťahy Parlamentnej rady a Bezpečnostnej rady, najmä možnosť 
vyslovenia nedôvery a následky takéhoto konania, by, vzhľadom na uvedené, 
bolo vhodné riešiť v rovine de constitutione ferenda, teda precizáciou textu 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Pokiaľ sa tak nestane, možno sa skôr pri-
kloniť k záveru, že Parlamentná rada nemôže voči Bezpečnostnej rade pôsobia-
cej namiesto vlády uplatniť ústavnopolitickú zodpovednosť, ktorú Ústava určuje 
vláde. Dôvodom tohto záveru je jednak pochybnosť o tom, či Bezpečnostnú 
radu možno v otázke ústavnopolitickej zodpovednosti považovať za vládu, ako 
aj to, že platná ústavná úprava nedáva dostatočne uspokojivé odpovede na to, 
aké procesy by po prípadnom uplatnení ústavnopolitickej zodpovednosti mali 
nasledovať.

5.2.4 Bezpečnostná rada a Národná rada

A napokon, štvrtou možnosťou, ktorá v čase aplikácie ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu môže nastať, prinajmenšom v teoretickej rovine, je situácia, 
ak by Národná rada mohla svoje ústavné právomoci vykonávať, no vláda nie. 
Vzhľadom na zloženie, najmä početnosť poslancov Národnej rady v porovnaní 
s početnosťou členov vlády, ako aj vzhľadom na spôsob „práce“ je síce táto even-
tualita tou najmenej pravdepodobnou, no úplne ju vylúčiť nemožno.

Rovnako ako tri predchádzajúce konštelácie, ani konštelácia predpokladajú-
ca súčasné pôsobenie Bezpečnostnej rady a Národnej rady nie je v texte ústav-
ného zákona o bezpečnosti štátu výslovne riešená. Ak by sme zotrvali na téze 
z predchádzajúceho prípadu (Bezpečnostná rada a Parlamentná rada), že nedô-
vera nemôže byť vyslovená Bezpečnostnej rade, ale len vláde samotnej, museli 
by sme logicky dospieť aj k záveru, že keď tak nemôže spraviť Parlamentná rada, 
nemôže tak spraviť ani Národná rada. Aj v prípade štvrtej z možných konštelácií 
orgánov exekutívy a legislatívy, ktoré v čase krízových situácií prichádzajú do 
úvahy bude preto záver taký, že vyvodenie ústavnopolitickej zodpovednosti exe-
kutívy zo strany legislatívy, za súčasného znenia ústavnej úpravy, nie je možné.

*

*         *
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V kapitole bola upriamená pozornosť na zodpovednostné vzťahy medzi 
exekutívou a legislatívou, ktoré sú pre ústavné systémy založené na princípoch 
parlamentnej formy vlády kľúčové. V takýchto ústavných systémoch, Slovenskú 
republiku nevynímajúc, je vláda ako vrcholný orgán exekutívy nie len vytvára-
ná na základe zloženia a politickej vôle parlamentu, čiže orgánu legislatívy, ale 
je mu za výkon svojej funkcie aj ústavnopoliticky zodpovedná. Cieľom kapi-
toly bolo posúdiť, či zodpovednostné vzťahy medzi exekutívou a legislatívou 
v podmienkach Slovenskej republiky, t. j. (najmä) zodpovednosť vlády za výkon 
funkcie Národnej rade, sú zachované aj v čase krízových situácií predpoklada-
ných ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, čiže počas vojny, vojnového stavu 
a výnimočného stavu, ale aj počas núdzového stavu.

Keďže počas vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu môže byť činnosť 
Národnej rady a vlády nahradená činnosťou mimoriadnych ústavných orgánov, 
a to činnosťou Parlamentnej rady a Bezpečnostnej rady, osobitne sme posúdili 
štyri možné konštelácie, v akých môže legislatíva a vrcholný orgán exekutívy 
počas krízových situácií fungovať.

Ak počas krízovej situácie zostane zachovaná činnosť tak vlády, ako aj Ná-
rodnej rady, nič sa na ústavnopolitickej zodpovednosti vlády (aj jej individuál-
nych členov) nemení. K rovnakému záveru sme dospeli aj v prípade, ak by síce 
činnosť vlády zostala zachovaná, no ústavné právomoci Národnej rady by vy-
konávala Parlamentná rada. Právomoci týkajúce sa zodpovednostných vzťahov 
medzi exekutívou a legislatívou totiž ústavný zákon o bezpečnosti štátu z pôsob-
nosti Parlamentnej rady nevylučuje. V prípade tretej možnej konštelácie, a teda 
v prípade, ak by bola tak činnosť Národnej rady ako aj činnosť vlády nahradená 
mimoriadnymi ústavnými orgánmi, t. j. Parlamentnou radou a Bezpečnostnou 
radou, možno sa skôr prikloniť k záveru, že ústavnopolitická zodpovednosť exe-
kutívy v takomto prípade nemôže byť vyvodená. Dôvodom je jednak pochyb-
nosť o tom, či Bezpečnostnú radu možno v otázke ústavnopolitickej zodpoved-
nosti považovať za vládu, ako aj to, že platná ústavná úprava nedáva dostatočne 
uspokojivé odpovede na to, aké procesy, týkajúce sa odvolávania a menovania 
členov exekutívy zo strany prezidenta, by po prípadnom uplatnení ústavnopo-
litickej zodpovednosti mali nasledovať. A napokon, rovnaké závery platia aj 
pri štvrtej eventualite, teda v prípade, ak by síce Národná rada v čase krízovej 
situácie mohla vykonávať svoju činnosť, no vláda nie.
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Aj keď sme dospeli k pomerne jednoznačným záverom, aktuálna ústavná 
úprava týkajúca sa fungovania vzájomných vzťahov medzi exekutívou a legis-
latívou v čase krízových situácií nie je ani zďaleka ideálna. Poukázať treba naj-
mä na dve legislatívne výzvy, ktoré by (delegovanému) ústavodarcovi nemali 
uniknúť.

Prvou výzvou je výslovné zakotvenie, že v čase, kedy je výkon právomoci 
vlády nahradený ich výkonom Bezpečnostnou radou, nie je možné uplatniť 
dôsledky týkajúce sa ústavnopolitickej zodpovednosti exekutívy. Ako jedna 
z možností sa javí napríklad doplnenie čl. 8 ústavného zákona o bezpečnosti 
štátu o pravidlo, že v čase, počas ktorého je činnosť vlády znemožnená, by ne-
bolo možné uplatniť dôsledky vyplývajúce z ustanovenia čl. 114 ods. 1 Ústavy, 
podľa ktorého je vláda za výkon funkcie zodpovedná Národnej rade. Z hľadiska 
právnej istoty by sa dalo uvažovať aj nad takým spresnením, že by bola v popí-
sanej situácií úplne vylúčená aplikácia noriem obsiahnutých v čl. 114, čl. 115 
a čl. 116 Ústavy.

Druhá legislatívna výzva, resp. druhý návrh de constitutione ferenda, ktorý 
možno v dôsledku záverov, ku ktorým sme dospeli, formulovať, sa týka vzá-
jomných vzťahov štandardných ústavných orgánov, teda vzťahov vlády a Ná-
rodnej rady. Určitá forma kontroly exekutívy zo strany parlamentu je aj v čase 
mimoriadnych situácií v podmienkach parlamentnej formy vlády na mieste,411 
no je na zváženie, či by v čase tých najzávažnejších situácií, najmä v čase vojny, 
nemala byť možnosť vyvodenia ústavnopolitickej zodpovednosti vlády zo stra-
ny Národnej rady v podobe vyslovenia nedôvery, suspendovaná. Takýto návrh 
sa síce môže, prinajmenšom na prvý pohľad, priečiť princípom demokratic-
kej legitimity, no netreba zabúdať na skutočnosť, že v čase najzávažnejšieho 
ohrozenia bezpečnosti štátu, spojeného dokonca s jeho samotnou existenciou, 
je akceptovateľné v primeranej miere a dočasne poľaviť z požiadaviek, ktoré 
princípy demokratického a právneho štátu na fungovanie vzájomných vzťahov 
medzi exekutívou a legislatívou kladú. Ťažko si totiž možno predstaviť obraz, že 
zatiaľ čo budú nepriateľské tanky prekračovať tok Malého Dunaja či vchádzať 
do hlavného mesta cez Lamačskú bránu by na hradnom vrchu mala prebiehať 
parlamentná rozprava o vyslovení nedôvery vláde...

411 Zhodne aj PAVLÍČEK, V., JIRÁSKOVÁ, V. a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná stá-
tověda. Praha : Leges, 2021, s. 97.
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6. KAPITOLA

ÚSTAVNÁ ZODPOVEDNOSŤ ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV 
V ČASE VOJNY A VOJNOVÉHO STAVU

Obdobie posledných 2 rokov prinieslo pravidelnú aplikáciu ústavného záko-
na o bezpečnosti štátu z dôvodu vypuknutia pandémie koronavírusu. Aplikácia 
tohto ústavného zákona so sebou priniesla viaceré otázky výkladu jeho usta-
novení, ako aj nedostatky v ústavnej praxi. Tieto otázky a nedostatky sa týkali 
núdzového stavu. Núdzový stav, ktorý priniesla pandémia koronavírusu nie je 
jediným krízovým stavom, ktorý predpokladá ústavný zákon o bezpečnosti štá-
tu. Tento ústavný zákon upravuje aj dve pre štát najkrízovejšie situácie, ktorými 
sú vojna a vojnový stav. Situácia u nášho východného suseda, Ukrajiny, nám 
ukázala, že okrem verejného zdravia ani mier v Európe nie je samozrejmosťou, 
a preto je dôležité, aby právna úprava týkajúca sa vojny a vojnového stavu so se-
bou nepriniesla podobné ,,prekvapenia“, ako to bolo v prípade núdzového stavu.

V rámci tejto kapitoly skúmame otázky vyvodzovania ústavnej zodpoved-
nosti voči najvyšším ústavným orgánom, ako aj zodpovednostné vzťahy medzi 
nimi v čase vojny a vojnového stavu podľa Ústavy a ústavného zákona o bez-
pečnosti štátu. Cieľom je identifikovať možné problematické otázky súčasnej 
právnej úpravy a navrhnúť možné riešenia de lege ferenda.

V prvej časti, ktorá sa nazýva 6.1 Následky vojny a vojnového stavu na zod-
povednosť vlády voči Národnej rade a zodpovednostné vzťahy pri znemožnení ich 
činnosti, sa venujeme analýze zodpovednostnému vzťahu medzi spomenutý-
mi ústavnými orgánmi, ich zodpovednostnému vzťahu ku krízovým orgánom, 
ako aj zodpovednostnému vzťahu medzi krízovými orgánmi navzájom. Skú-
mame otázku, ako sa menia zodpovednostné vzťahy medzi vládou a Národnou 
radou pri znemožnení činnosti jedného alebo oboch týchto ústavných orgánov. 
V rámci tejto časti poukazujeme na viaceré zahraničné právne úpravy, ktorými 
by sa mohla naša právna úprava inšpirovať.

V  druhej časti, ktorá nesie názov 6.2. Vyvodzovanie zodpovednosti voči 
prezidentovi Slovenskej republiky sa zameriavame na možnosti vyvodzovania 
zodpovednosti voči prezidentovi v čase vojny a vojnového stavu v prípade,  



227

ÚSTAVNÁ ZODPOVEDNOSŤ ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV V ČASE VOJNY A VOJNOVÉHO STAVU

že je činnosť Národnej rady znemožnená. V oboch častiach prinášame návrhy 
riešenia identifikovaných problémov.

6.1 Následky vojny a vojnového stavu na zodpovednosť vlády  
voči Národnej rade a zodpovednostné vzťahy pri znemožnení  
ich činnosti 

Z pohľadu formy vlády je Slovenská republika parlamentnou republikou412. 
Tomuto výroku zodpovedá aj zodpovednostný vzťah medzi vládou a Národnou 
radou, keďže v súlade s čl. 114 ods. 1 Ústavy sa vláda za výkon svojej funkcie 
zodpovedá Národnej rade413. Tento vzťah je charakteristickým znakom parla-
mentnej formy vlády414. Na štandardný a plne legitímny výkon moci potrebu-
je vláda získať v Národnej rade dôveru. V prípade, že ju získa, Národná rada 
môže vláde na základe návrhu pätiny poslancov kedykoľvek vysloviť nedôve-
ru415. Mení sa tento vzťah v prípade vyhlásenia vojny alebo vojnového stavu? 
Existuje tento zodpovednostný vzťah aj medzi krízovými orgánmi, ktoré nastu-
pujú v prípade, že príde k znemožneniu činnosti vlády alebo Národnej rady? 
Môžeme hovoriť aj o zodpovednostnom vzťahu medzi štandardnými ústavnými 
orgánmi a krízovými orgánmi? Na tieto otázky sa budeme snažiť nájsť odpoveď 
v nasledujúcej časti.

6.1.1 Znemožnenie činnosti Národnej rady alebo vlády ako podmienka  
pre zriadenie krízových orgánov

V prvom rade je potrebné konštatovať, že Ústava ani ústavný zákon o bez-
pečnosti štátu neustanovujú, že by samotným vyhlásením vojny alebo vojnové-
ho stavu malo prísť k zmene alebo k určitej modifikácii zodpovednostného vzťa-
hu medzi spomínanými ústavnými orgánmi. Dá sa teda povedať, že samotné 
vyhlásenie vojny alebo vojnového stavu v právnej rovine nezasahuje do zodpo-
vednostného vzťahu vlády a Národnej rady. V rovine politickej sú však tieto dve 
krízové situácie pre štát natoľko destabilizačné, že je otázne, či by bolo účelné  

412 POSLUCH, M., CIBUĽKA, Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky. 2. vydanie. Šamorín : Heuréka, 
2006, s. 255.

413 Podobne aj GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 170.
414 KLÍMA, K. Encyklopedie ústavního práva. Praha : Wolters Kluwer, 2007, s. 223.
415 Pozri čl. 88 ods. 1 Ústavy.
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a správne prípadné vyslovenie nedôvery vláde počas vojny alebo vojnového 
stavu. No takáto možnosť sa nedá úplne vylúčiť.

Ústavný zákon o bezpečnosti štátu však ráta s možnosťami, že príde k zne-
možneniu činnosti vlády alebo Národnej rady a v spojení s vyhlásenou vojnou 
alebo vojnovým stavom príde k prechodu výkonu právomocí na krízové orgá-
ny. Týmito krízovými orgánmi sú Bezpečnostná rada a Parlamentná rada. To, 
kedy ide o znemožnenie činnosti vlády alebo Národnej rady v ústavnom zákone 
o bezpečnosti štátu nie je uvedené. Predpokladáme, že pôjde o krajné situácie 
v prípadoch rozloženia personálneho substrátu vlády alebo Národnej rady. Na-
príklad môže ísť o situáciu, že podstatná časť poslancov Národnej rady by bola 
zajatá alebo by sa nachádzala na okupovanom území, čo by znemožňovalo čin-
nosť Národnej rady. Obdobné príklady je možné aplikovať aj na znemožnenie 
činnosti vlády. V nasledujúcich bodoch sa venujeme už spomenutým krízovým 
orgánom.

Parlamentná rada

Parlamentnú radu môžeme charakterizovať ako krízový orgán, ktorý podľa 
čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu vykonáva niektoré právo-
moci Národnej rady v čase vyhlásenej vojny, vojnového stavu alebo výnimočnej 
stavu v prípade, že je znemožnená činnosť Národnej rady. V spomenutom čl. 7 
ods. 1 ústavný zákon o bezpečnosti štátu uvádza: ,,Zriaďuje sa Parlamentná rada 
Slovenskej republiky“. Otázne je, či je potrebné autoritatívne rozhodnutie, ktoré 
by konštatovalo naplnenie podmienok, ktoré predpokladá ústavný zákon, alebo 
je tento orgán už ústavným zákonom zriadený a k prechodu výkonu právomocí 
dochádza automaticky, keď sú naplnené podmienky, ktoré vyžaduje ústavná 
úprava. Vincent Bujňák predpokladá autoritatívne rozhodnutie, ktoré by mal 
prijať predseda Národnej rady416. Prikláňame sa skôr k druhej možnosti a mys-
líme si, že ak by sa vyžadovala podmienka rozhodnúť o zriadení Parlament-
nej rady a verifikovať podmienky pre jej zriadenie, tak by takéto ustanovenie 
bolo výslovne súčasťou ústavného zákona417. Prípadne fakultatívne rozhodnutie 

416 Pozri BUJŇÁK, V. Núdzový stav a možnosti fungovania Národnej rady Slovenskej republiky. 
In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2021. Bratislava :  
PF UK s. 22 - 23.

417 Pre porovnanie pozri aj URBANČOK, M. Krízové ústavné orgány Slovenskej republiky a práv-
na kontinuita štátu. In Justičná revue, 2004, č. 2, s. 220 – 225.
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predsedu Národnej rady by bolo len technického charakteru a mohlo by mať 
nanajvýš deklaratórne účinky.

Parlamentná rada vykonáva právomoci Národnej rady avšak časť právomo-
cí je z výkonu Parlamentnej rady vylúčená. Článok 7 ods. 2 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu stanovuje, že sa Parlamentná rada nemôže uznášať na ústa-
ve, ústavných zákonoch, volebných zákonoch, zákonoch o politických stranách  
a politických hnutiach, na zákonoch o spôsobe vykonania referenda, na ľudo-
vom hlasovaní o odvolaní prezidenta, na návrhoch na vyhlásenie referenda, na 
podaní obžaloby prezidenta, ako aj na vyslovovaní súhlasu s medzinárodnou 
zmluvou. V zmysle čl. 7 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu sa Parla-
mentná rada zodpovedá Národnej a podľa čl. 7 ods. 5 tohto ústavného zákona 
je upravená ratihabícia v prípade, že je obnovená činnosť Národnej rady. V ta-
komto prípade musí prísť na prvej schôdzi po obnovení činnosti Národnej rady 
k schváleniu uznesenia, ktoré prijala Parlamentná rada. Ak k  tomu nepríde, 
takéto uznesenie stráca platnosť. Uvedené prináša určitý nový zodpovednostný 
vzťah medzi Parlamentnou radou a Národnou radou, ktorá môže po obnovení 
činnosti zrušiť uznesenia Parlamentnej rady.

Bezpečnostná rada

Pri Bezpečnostnej rade je na rozdiel od Parlamentnej rady jedna zásadná 
odlišnosť. Táto odlišnosť spočíva v tom, že Bezpečnostná rada funguje aj v čase 
mieru. Faktom teda je, že v prípadnej vojne alebo vojnovom stave už Bezpeč-
nostná rada realizuje svoju činnosť, avšak v prípade naplnenia podmienky zne-
možnia činnosti vlády na ňu prechádza výkon právomoci vlády s výnimkou 
rozhodovania o programe vlády a jeho plnení, o požiadaní o vyslovenie dôve-
ry a o udelení amnestie vo veciach priestupkov418. Ani v tomto prípade si ne-
myslíme, že by bolo nevyhnutné, aby bolo prijímané autoritatívne rozhodnutie, 
ktoré by tento prechod výkonu právomocí potvrdzovalo. Osobitné ustanove-
nie o zodpovednosti Bezpečnostnej rady tak, ako je to v prípade Parlamentnej 
rady v čl. 7 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu nenájdeme. Možno by 
sme mohli hovoriť o určitej zodpovednosti voči vláde, keďže tá v zmysle čl. 8  
ods. 10 uvedeného ústavného zákona po obnovení činnosti na svojej prvej 
schôdzi schvaľuje uznesenie prijaté Bezpečnostnou radou a v prípade, že ho 
neschváli, tak uznesenie Bezpečnostnej rady stráca platnosť. Otázne je, či takýto 

418 Pozri čl. 8 ods. 3 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
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vzťah neprelamuje tradičné zodpovednostné vzťahy medzi legislatívou a exe-
kutívou v parlamentnej forme vlády. Výkladovým problémom, ktoré vznikajú 
absenciou spomenutého ustanovenia, no najmä otázkami zodpovednostných 
vzťahov medzi ústavnými orgánmi a týmito krízovými orgánmi, ako aj krízo-
vými orgánmi navzájom, sa venujeme v nasledujúcom bode.

6.1.2 Zodpovednostné vzťahy pri znemožnení činnosti Národnej rady alebo vlády

V rámci tohto bodu rozanalyzujeme všetky zodpovednostné vzťahy, ktoré 
prichádzajú do úvahy v prípade znemožnenia činnosti Národnej rady alebo vlá-
dy. V prvom rade ide o zodpovednostný vzťah vlády a Parlamentnej rady. Ako 
sme už spomenuli, v štandardnej parlamentnej republike je samozrejmosťou, 
že existuje vzťah dôvery parlamentu voči vláde. Otázne je, či tento zodpoved-
nostný vzťah pretrváva aj medzi Parlamentnou radou a vládou. Inak povedané, 
môže Parlamentná rada vysloviť vláde nedôveru alebo môže Parlamentná rada 
hlasovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde? Ústavný zákon o bezpečnosti 
štátu výslovne takúto právomoc Parlamentnej rade nedáva, no myslíme si, že 
výkladom je možné prísť na to, že Parlamentná rada takúto právomoc má na 
základe dvoch nasledujúcich argumentov.

Prvý argument vychádza zo skutočnosti, že v zmysle ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu časť právomocí, ktoré patria Národnej rade vykonávať Parla-
mentná rada nemôže. Skôr v texte sme uviedli, ktoré právomoci to sú. Vyslove-
nie nedôvery alebo hlasovanie o návrhu vlády na vyslovenie dôvery vo vylúče-
ných právomociach nenájdeme. Z toho je možné usúdiť, že by tieto právomoci 
Parlamentná rada mala vykonávať. Druhý argument sa týka samotnej podstaty 
Parlamentnej rady ako orgánu. Tento orgán je orgánom, ktorý zastupuje Ná-
rodnú radu a okrem toho jej aj zodpovedá. Je v teda postavení zákonodarného 
orgánu, a preto je nutné konštatovať záver, že v prípade vzťahu týchto dvoch 
orgánov by mal tento zodpovednostný vzťah existovať.

Pochybnosť o závere, ktorý sme naznačili v predošlom odseku, môže vyvo-
lávať zloženie Parlamentnej rady a počet členov potrebných na prijatie uznese-
nia, z ktorého pramení úroveň legitimity na prijatie rozhodnutia o vyslovení 
nedôvery alebo rozhodnutia o návrhu vlády na vyslovenie dôvery. V zmysle 
čl. 7 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu je predsedom Parlamentnej 
rady predseda Národnej rady a ďalšími členmi Parlamentnej rady sú podpred-
sedovia Národnej rady, predsedovia a podpredsedovia výborov Národnej rady 
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a predsedovia poslaneckých klubov. Podľa uvedeného vzorca by Parlament-
ná rada mala mať v súčasnosti 62 členov, čo znamená, že by postačovalo na 
vyslovenie nedôvery alebo schválenie návrhu vlády na vyslovenie dôvery len  
32 hlasov. Samozrejme za predpokladu, že v zmysle čl. 7 ods. 5 ústavného zá-
kona o bezpečnosti štátu je na prijatie uznesenia Parlamentnej rady potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uvedené ustanovenie však hovorí 
o potrebe nadpolovičnej väčšiny jej členov, no v prípade Bezpečnostnej rady 
sa v čl. 8 ods. 6 uvedeného ústavného zákona vyžaduje na prijatie uznesenia 
nadpolovičná väčšina všetkých členov419. Absencia slova všetkých v čl. 7 ods. 5 
ústavného zákona o bezpečnosti štátu teda môže znamenať, že sa vyžaduje len 
jednoduchá väčšina, čo by znamenalo, že by mohol vysloviť nedôveru alebo 
schváliť návrh vlády na vyslovenie dôvery aj jeden člen Parlamentnej rady. Naj-
mä v prípade vyslovovania nedôvery 32 členmi bude legitimita na takéto ro-
zhodnutie pomerne nízka. V prípade správnosti výkladu o jednoduchej väčšine 
bude legitimita nízka aj na rozhodovanie o návrhu vlády na vyslovenie dôvery.

Aj napriek uvedeným pochybnostiam však platí, že zodpovednostný vzťah 
medzi Parlamentnou radou a vládou existuje. Inak povedané, Parlamentná 
rada môže vysloviť nedôveru vláde, ako aj hlasovať o návrhu vlády na vyslove-
nie dôvery. Na odstránenie sporných otázok z predošlého odseku navrhujeme 
isté zmeny, ktoré rozoberáme v bode 6.1.3 Zahraničné modely a úvahy de lege 
ferenda.

Druhý prípad sa týka zodpovednostného vzťahu Národnej rady k Bezpeč-
nostnej rade. Keďže už skôr v texte sme uviedli, že Parlamentná rada je vlastne 
zástupcom alebo dočasným vykonávateľom právomocí Národnej rady, tak na 
tomto mieste rozoberáme aj vzťah Parlamentnej rady a Bezpečnostnej rady. Je 
možné, aby Národná rada alebo Parlamentná rada vyslovili nedôveru Bezpeč-
nostnej rade, na ktorú prešiel výkon právomocí vlády? V prípade rozhodovania 
o žiadosti na vyslovenie dôvery je situácia pomerne jednoduchá. Bezpečnostná 
rada tak, ako sme uviedli skôr v texte, nemôže žiadať o vyslovenie dôvery. Túto 
možnosť teda vylučuje ústavný zákon o bezpečnosti štátu. V prípade vyslovenia 
nedôvery je však situácia sporná. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v žiadnom 
ustanovení nerieši zodpovednostný vzťah Bezpečnostnej rady k Národnej rade 

419 K tomuto výkladovému problému bližšie pozri BUJŇÁK, V. Núdzový stav a možnosti fungo-
vania Národnej rady Slovenskej republiky. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
Bratislavské právnické fórum 2021. Bratislava : PF UK, s. 26.
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alebo k Parlamentnej rade. Môžu jej Národná rada alebo Parlamentná rada vy-
sloviť nedôveru? Ak nie, komu potom tento orgán zodpovedá?

Ak vychádzame z premisy, že Bezpečnostná rada je vlastne zástupcom vlády 
a vykonáva takmer všetky jej právomoci, tak by mala niesť aj tú istú zodpoved-
nosť čo vláda. Na druhej strane Bezpečnostná rada nie je tým orgánom, ktorý 
od Národnej rady získal dôveru, takže by tu tento zodpovednostný vzťah nemal 
existovať. Okrem tejto skutočnosti sa musíme pozrieť aj na zloženie Bezpeč-
nostnej rady. V zmysle čl. 8 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu má 
Bezpečnostná rada 9 členov, pričom 6 sú v podstate aj členmi vlády a zvyšných 
troch vymenúva prezident na návrh predsedu vlády. To nevylučuje, aby všetci 
členovia Bezpečnostnej rady boli aj členmi vlády, čo platí aj v súčasnosti420. No 
v zásade je pravdou, že Bezpečnostná rada môže mať minimálne troch členov, 
ktorý nie sú členmi vlády. To ešte viac hrá v prospech tvrdenia, že zodpoved-
nostný vzťah medzi Národnou radou alebo Parlamentnou radou a Bezpečnost-
nou radou neexistuje. Poslednou skutočnosťou, ktorá spochybňuje takýto zod-
povednostný vzťah je aj absencia úpravy prípadných následkov, v prípade, že 
by došlo k vysloveniu nedôvery voči Bezpečnostnej rade. Navyše, ani vláde náš 
ústavný systém neumožňuje za každých okolností vysloviť nedôveru. V zmysle 
rozhodnutia Ústavného súdu je možné vysloviť nedôveru len takej vláde, ktorá 
funguje na tzv. prvotnom ústavnom základe421. V prípade Bezpečnostnej rady 
môžeme hovoriť o určitom špecifickom ústavnom základe, podľa ktorého Bez-
pečnostná rada vykonáva svoju činnosť priamo na základe ustanovení ústavné-
ho zákona o bezpečnosti štátu. V určitom zmysle Bezpečnostná rada zodpovedá 
práve vláde, keďže po obnovení jej činnosti vláda podľa čl. 8 ods. 10 ústavného 
zákona o bezpečnosti štátu rozhoduje, či uznesenie prijaté Bezpečnostnou ra-
dou ratihabuje alebo nie.

6.1.3 Zahraničné modely a úvahy de lege ferenda

Pre poskytnutie úvah de lege ferenda a odstránenie sporných otázok, ktoré 
sme načrtli v predchádzajúcom bode, bude nevyhnutné priblížiť dva zahraničné 
modely, ktoré riešia postavenie krízových orgánov v situáciách ohrozenia štátu, 
akými sú vojna alebo vojnový stav.

420 Zoznam aktuálnych členov Bezpečnostnej rady je dostupný na: <https://www.vlada.gov.sk/zo-
znam-clenov-bezpecnostnej-rady-sr/?csrt=15697185089588770724>.

421 Pozri uznesenie Ústavného súdu z 31. januára 1995, sp. zn. I. ÚS 58/94.
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V prvom prípade ide o Českú republiku, kde kľúčovou právnou úpravou je 
v tomto smere Ústava Českej republiky a ústavný zákon č. 110/1998 Sb. o bez-
pečnosti České republiky. Ani jeden z týchto predpisov nerieši znemožnenie 
činnosti parlamentu a nepočíta so zriadením krízového orgánu, ako je u nás 
Parlamentná rada. V Českej republike je dvojkomorový parlament422 a česká 
ústava počíta s možnosťami rozpustenia Poslaneckej snemovne prezidentom423, 
pričom niektoré jej právomoci prechádzajú na Senát424. Avšak, prezident môže 
Poslaneckú snemovňu rozpustiť len za podmienok, ktoré predpokladá česká 
ústava. Problémom teda môže byť samotné znemožnenie činnosti Poslaneckej 
snemovni a zároveň nenaplnenie podmienky, pre ktorú môže byť prezidentom 
rozpustená. V neposlednom rade nie je vyriešená ani otázka, čo v prípade, že 
činnosť Senátu bude taktiež znemožnená. Kto bude zákonodarnú moc vykoná-
vať potom? Myslíme si, že existencia takého orgánu, akým je v našich podmien-
kach Parlamentná rada nie je na škodu, pretože znemožnenie činnosti zákono-
darného zboru, ktorý má väčší počet členov je počas krízových situácií ako sú 
vojna alebo vojnový stav viac pravdepodobná.

Na druhej strane český ústavný poriadok zriaďuje Bezpečnostnú radu, avšak 
výlučne ako poradný orgán. Neráta so znemožnením činnosti vlády a nemôže 
prísť k prechodu výkonu právomocí z vlády na Bezpečnostnú radu. Tu si myslí-
me, že je česká právna úprava logickejšia. Keď si uvedomíme, že slovenská práv-
na úprava ráta s prechodom výkonu väčšiny právomocí vlády na Bezpečnostnú 
radu, ktorá môže mať s výnimkou zopár členov zhodné zloženie ako vláda, tak 
je ťažké racionalizovať cieľ našej úpravy. V neposlednom rade sú tu aj už skôr 
menované sporné otázky ohľadom zodpovednostných vzťahov Bezpečnostnej 
rady s  inými ústavnými orgánmi, ktoré možno zbytočne táto úprava otvára. 
Z uvedených dôvodov by teda možno bolo lepšie, keby Bezpečnostná rada slú-
žila za každých okolností ako poradný orgán a právna úprava by nepripúšťala 
možnosť znemožnenia činnosti vlády.

Druhým zahraničným modelom je právna úprava v Nemecku. Kľúčovým 
predpisom je Základný zákon, ktorý na rozdiel od českej právnej úpravy počíta 
s prípadným znefunkčnením oboch komôr zákonodarného orgánu. Článok 53a 
Základného zákona zriaďuje tzv. Spoločný výbor, na ktorý prechádza väčšina 

422 Pozri čl. 15 ods. 2 Ústavy Českej republiky.
423 Pozri čl. 35 Ústavy Českej republiky.
424 Pozri čl. 33 Ústavy Českej republiky.
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právomocí oboch komôr parlamentu v prípade, že príde k ich znefunkčneniu 
počas predpokladaných krízových režimov. Na rozdiel od slovenskej úpravy sú 
tu isté odlišnosti, ktorými by sme sa mohli inšpirovať pri prípadných zmenách. 
Otázka zodpovednostného vzťahu medzi spolkovou vládou a Spoločným výbo-
rom je výslovne zakotvená v čl. 115h ods. 2 Základného zákona. Tento článok 
výslovne upravuje právomoc Spoločného výboru vysloviť nedôveru spolkové-
mu kancelárovi. Okrem uvedeného, tento článok upravuje aj väčšinu, ktorá je 
potrebná na prijatie takéhoto rozhodnutia. Spoločný výbor môže podľa tohto 
článku vysloviť nedôveru spolkovému kancelárovi voľbou nového spolkového 
kancelára dvojtretinovou väčšinou svojich členov. Základný zákon tak výslov-
ne stanovuje kvalifikovanú väčšinu na prijatie takéhoto rozhodnutia. Môžeme 
teda konštatovať, že je jasne vyriešená nielen otázka právomoci, ale i väčšiny 
potrebnej na vyslovenie nedôvery Spoločným výborom, čím dochádza k posil-
neniu legitimity takéhoto rozhodnutia, keďže sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina. 
Myslíme si, že takáto úprava by mohla byť predlohou pre náš ústavodarný orgán, 
pretože by riešila otázky, ktoré sme načrtli už skôr v texte.

6.2 Vyvodzovanie zodpovednosti voči prezidentovi Slovenskej 
republiky

V súlade s formuláciami v čl. 101 ods. 1 Ústavy, podľa ktorých prezident 
„svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov“ a „vykonáva 
svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi“, vo 
všeobecnosti platí, že prezident v našom ústavnom systéme nenesie za výkon 
svojej funkcie zodpovednosť425. Keďže v prípade prezidenta Slovenskej repub-
liky ide o republikánsku hlavu štátu, tak jej nezodpovednosť nie je absolútna426. 
Z tohto dôvodu existujú isté výnimky, na základe ktorých je podľa našej Ústavy 
možné voči prezidentovi zodpovednosť vyvodiť. V prvom rade ide o vyvodenie 
zodpovednosti prostredníctvom obžaloby prezidenta podľa čl. 107 Ústavy, kto-
rý zakotvuje, že prezidenta je možné stíhať iba za úmyselné porušenie Ústavy 
alebo za vlastizradu. Druhým mechanizmom je ľudové hlasovanie o odvolaní 

425 GIBA, M. Vplyv priamej voľby na ústavne postavenie prezidenta republiky na Slovensku. In 
AUC Iuridica č. 4/2011 s. 108.

426 DOMIN, M. s. Ústavno-politická zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky včera, dnes 
a zajtra. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – Právne reflexie. Bratislava : PF UK, 2015.  
s. 15.
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prezidenta podľa čl. 106 Ústavy. Do úvahy prichádza aj možnosť opätovného 
nezvolenia alebo vzdanie sa funkcie.

Prichádzajú však uvedené možnosti do úvahy v prípade krízy, akou je vojna 
alebo vojnový stav? Je právne možné tieto možnosti využiť alebo právna úprava 
prináša komplikácie, ktoré znemožňujú vyvodenie zodpovednosti voči prezi-
dentovi? Na už skôr položené otázky sa budeme snažiť nájsť odpoveď v nasle-
dujúcom texte.

6.2.1 Znemožnená činnosť Národnej rady, znemožnené vyvodzovanie 
zodpovednosti voči prezidentovi Slovenskej republiky?

So samotným vyhlásením vojny alebo vojnového stavu Ústava ani ústavný 
zákon o bezpečnosti štátu nespájajú právne následky, ktoré by blokovali vyvo-
denie zodpovednosti voči prezidentovi spôsobmi, ktoré sme uviedli skôr v texte. 
Otázne je, či by bolo prakticky možné realizovať napríklad ľudové hlasovania 
o odvolaní prezidenta v čase takých krízových situácií, akými sú vojna alebo voj-
nový stav. Ďalšou otázkou je prvok stability štátu, ktorý by bol do značnej miery 
erodovaný v prípade uplatnenia akéhokoľvek z už spomenutých mechanizmov. 
Na druhej strane nie je možné vylúčiť, že by prezident v čase vojny alebo vojno-
vého stavu konal takým spôsobom, ktorý by mal pre štát horšie následky ako 
by boli následky vyvodenia zodpovednosti voči prezidentovi. Myslíme si, že na 
rozdiel od mierového času je práve v čase vojny alebo vojnového stavu, ktoré 
majú bezpochyby aj medzištátny presah, pravdepodobnosť spáchania skutkov, 
ako je napríklad vlastizrada, oveľa väčšia.

Ako sme už konštatovali skôr v texte, ústavný zákon o bezpečnosti štátu 
počíta so znemožnením činnosti Národnej rady, pričom výkon väčšiny prá-
vomocí prechádza na krízový orgán, ktorým je Parlamentná rada. Podľa čl. 7  
ods. 2 uvedeného ústavného zákona neprechádza výkon právomoci uzniesť sa 
na podaní obžaloby na prezidenta ani iniciovanie ľudového hlasovania o od-
volaní prezidenta. Inak povedané, vyvodenie zodpovednosti voči prezidentovi 
je za uvedených okolností zúžené na jeho dobrovoľný odchod z funkcie alebo 
opätovne nezvolenie do funkcie v ďalších voľbách, ktoré sa v takýchto krízových 
situáciách ani nemusia konať427. Dodávame, že aj dobrovoľný odchod prezi-
denta páchajúceho vlastizradu z funkcie je len málo pravdepodobný. Otázkou 
je, prečo ústavný zákon o bezpečnosti štátu výkon týchto právomoci nezveru-
je Parlamentnej rade. Prvým argumentom je pravdepodobne otázka stability. 
427 Pozri čl. 2 ods. 3 písm. n) a čl. 3 ods. 3 písm. n) ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
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Z časti sme už na tento argument reagovali skôr v texte, tak len doplníme, že 
prezident páchajúci vlastizradu počas vojny alebo vojnového stavu môže mať 
na štát ďaleko väčšie destabilizačné účinky, ako má napríklad podanie obžaloby 
na prezidenta.

Druhým argumentom je otázka legitimity prijímania takých rozhodnutí, 
akou je podanie obžaloby na prezidenta alebo iniciovanie ľudového hlasovania 
o odvolaní prezidenta. Na podanie obžaloby na prezidenta alebo na iniciova-
nie ľudového hlasovania sa vyžaduje podľa čl. 84 ods. 4 Ústavy kvalifikovaná 
väčšina 90 poslancov Národnej rady. Inak povedané, s oboma mechanizmami 
vyvodenia zodpovednosti spája Ústava tak závažné následky, že je požiadavka 
kvalifikovanej väčšiny na mieste. Už skôr v texte sme spomenuli, že v súčas-
nosti by mala Parlamentná rada 62 členov a na prijatie uznesenia by možno 
postačovala nadpolovičná väčšina zúčastnených členov, čo vytvára legitímne 
pochybnosti o tom, či by takýto orgán mal mať právomoc realizovať vyvode-
nie zodpovednosti voči prezidentovi. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu túto 
otázku rieši tak, že výkon uvedených právomoci je v prípade Parlamentnej rady 
vylúčený. Stále je však na stole otázka, či znemožnenie vyvodenia zodpoved-
nosti za každých okolností nie je pre štát väčšou hrozbou ako uvedený problém 
dostatočnej legitimity. Je potrebné pripomenúť, že samotným podaním obžalo-
by alebo iniciovaním ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta nedochádza 
automaticky k strate funkcie prezidenta alebo k inej sankcii. O obžalobe musí 
rozhodnúť Ústavný súd a ľudové hlasovanie realizuje samotný ľud. Inak pove-
dané, stále sa na vyvodení zodpovednosti podieľa viacero subjektov, čo v určitej 
miere spochybňuje silu druhého argumentu.

V ďalšom bode sa pokúsime priniesť možné riešenie, v rámci ktorého by 
bolo možné voči prezidentovi pri znemožnení činnosti Národnej rady vyvodiť 
zodpovednosť a bude vyriešená aj otázka legitimity.

6.2.2 Úvahy de lege ferenda 

Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že sme presvedčení o nutnosti existen-
cie určitého mechanizmu vyvodzovania zodpovednosti voči prezidentovi v čase 
vojny alebo vojnového stavu v prípade znemožnenia činnosti Národnej rady. 
Pokiaľ ide o výkon právomoci uznášať sa na iniciovaní ľudového hlasovania 
o odvolaní prezidenta tak uznávame, že výkon tejto právomoci je lepšie pone-
chať vylúčený. Je pomerne ťažké si predstaviť realizáciu ľudového hlasovania 
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počas uvádzaných krízových situácií. Nejde tu však len o  toto praktické vý-
chodisko. Spor môžu vytvárať aj následky, ktoré môže ľudové hlasovanie vyvo-
lať. V zmysle čl. 106 ods. 3 Ústavy je v prípade neodvolania prezident povinný 
rozpustiť Národnú radu. Tento mechanizmus je riešením konfliktu legitimity 
medzi Národnou radou a prezidentom428. Uvedený konflikt je v súlade s prin-
cípom suverenity ľudu možné riešiť iba rozpustením Národnej rady429. Ak ľud 
neodvolá prezidenta v  ľudovom hlasovaní, vysloví de facto nedôveru trom 
pätinám poslancov Národnej rady.430 Práve tento konflikt nevieme úplne vy-
riešiť pri Parlamentnej rade. Ako sme už skôr spomenuli, Parlamentnú radu 
netvorí ani polovica poslancov Národnej rady. Aj keby sme v ústavnom záko-
ne o bezpečnosti štátu presunuli výkon tejto právomoci na Parlamentnú radu  
a stanovili trojpätinovú alebo väčšiu väčšinu, stále by išlo len o de facto vyslove-
nie nedôvery prezidentovi malou časťou poslancov. V tomto ohľade argument 
legitimity nepustí a bolo by ho možné prelomiť len tak, že by iniciátorom ľudo-
vého hlasovania o odvolaní prezidenta bol samotný suverén. To znamená, že 
by bolo možné iniciovať ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta napríklad na 
základe petície určitého počtu občanov431. Praktická realizácia tohto spôsobu 
vyvodzovania zodpovednosti zostáva naďalej minimálne sporná.

Pri podaní obžaloby na prezidenta je situácia iná. Na presune výkonu tejto 
právomoci na Parlamentnú radu nevidíme také úskalia, ako je to v prípade ini-
ciovania ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta. Riziko praktickej nevyko-
nateľnosti alebo spomínané problémy s riešením konfliktu legitimity tu nenáj-
deme. Jediný problém, ktorý je však riešiteľný je otázka dostatočnej legitimity 
na prijatie takéhoto rozhodnutia. Je zrejmé, že by nebolo postačujúce, aby bolo 
umožnené presunúť len výkon uvedenej právomoci. Nevyhnutnosťou by bolo 
zavedenie kvalifikovanej väčšiny potrebnej na prijatie uznesenia Parlamentnej 
rady o podaní obžaloby na prezidenta. Uvedený mechanizmus by posilňoval 
otázku legitimity prijatia takéhoto rozhodnutia, ako aj vyriešil otázku spoje-
nú s prípadnou nemožnosťou vyvodiť voči prezidentovi zodpovednosť podľa 
súčasnej právnej úpravy. Myslíme si, že takáto úprava je nevyhnutná, pretože 

428 GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 271.
429 BALOG, B. Právomoci a spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky – Krok späť, Krok vpred 

Krok späť. In Dny práva 2012 Část 2, 20 let po rozpadu čs. federace – co nás spojuje a rozděluje. 
Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 283.

430 GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, s. 271.
431 Pozri DOMIN, M. Ústavno-politická zodpovednosť prezidenta Slovenskej republiky včera, dnes 

a zajtra. In 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – Právne reflexie. Bratislava : PF UK, 2015, s. 24.
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vojna alebo vojnový stav a s nimi spojené znemožnenie činnosti Národnej rady 
môžu trvať skutočne dlho. Pre uvedené si nemyslíme, že je správne čakať na ob-
novenie činnosť Národnej rady, pretože následky môžu byť pre štát devastačné.

*

*         *

Cieľom tejto kapitoly bolo identifikovať problémy, ktoré má slovenská 
ústavná úprava a prezentovať do úvahy prichádzajúce riešenia týchto problé-
mov. V prvom rade sme poukázali na problémy, ktoré so sebou prinášajú zod-
povednostné vzťahy medzi ústavnými orgánmi a krízovými orgánmi, ktoré by 
v čase vojny alebo vojnového stavu a v prípade znemožnenia činnosti Národnej 
rady vykonávali väčšinu právomoci vlády a Národnej rady. Problémom bola 
nejasnosť ústavnej úpravy týchto zodpovednostných vzťahov, najmä pokiaľ ide 
o zodpovednosť Bezpečnostnej rady pôsobiacej v čase znemožnenia činnosti 
vlády. Nedostatok sme vnímali aj pokiaľ ide o úpravu väčšiny, ktorou má prijí-
mať uznesenia Parlamentná rada, a to najmä v prípade vyslovovania nedôvery 
vláde. V oboch prípadoch sme navrhli riešenia, ktoré vychádzajú zo zahranič-
ných modelov, ktoré sme uviedli. Po vzore Českej republiky by to bolo považo-
vanie Bezpečnostnej rady za čisto poradný orgán a po vzore Nemecka by išlo 
o jasné stanovenie právomoci vysloviť nedôveru Parlamentnou radou vláde, no 
najmä výslovne stanoviť kvalifikovanú väčšinu potrebnú na prijatie uznesenia 
o vyslovení nedôvery.

Ďalším problémom, ktorým sme sa zaoberali bolo vyvodzovanie zodpoved-
nosti voči prezidentovi, v prípade znemožnenia činnosti Národnej rady počas 
vojny alebo vojnového stavu. Musíme konštatovať, že podľa súčasnej úpravy by 
v prípade vojny alebo vojnového stavu a následného znemožnenia činnosti Ná-
rodnej rady nebolo možné využiť dostupné mechanizmy vyvodzovania zodpo-
vednosti voči prezidentovi. Dospeli sme k názoru, že za istých okolností môže 
mať tento nedostatok v ústavnej úprave veľmi negatívne dôsledky. Podporujúc 
právnou argumentáciou sme navrhli, aby Parlamentná rada mohla podávať ob-
žalobu na prezidenta, pričom bude jasne stanovená kvalifikovaná väčšina na 
prijatie takéhoto rozhodnutia.

Je na ústavodarnom orgáne, ako sa s uvedenými nedostatkami vysporiada, 
pretože výkladové problémy a nedostatky v analyzovanej právnej úprave už pre 
neho nemôžu byť prekvapením, ale výzvou na dôsledné a včasné konanie.
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7. KAPITOLA

ROZPOČTOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV 
V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

Počnúc rokom 2011 sú súčasťou ústavnej úpravy v Slovenskej republike aj 
pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti.432 Vývoj tzv. finančnej 
ústavy značne pokročil prijatím čl. 55a Ústavy. I keď sa môže na prvý pohľad 
javiť proces prijímania finančnej ústavy ako nie úplne bežný, dôležité je, že spo-
menuté pravidlá sa už v ústavnej úprave nachádzajú. Zvláštnosť prijímania roz-
počtových pravidiel možno vidieť v spôsobe ich prijímania, keď ako prvý bol 
prijatý ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti433, ako tzv. nepredpokladaný 
ústavný zákon434, a až s odstupom približne 10 rokov bol do Ústavy435 doplnený 
článok 55a, ktorý sa stal blanketovou ústavnou normou, odkazujúcou práve na 
ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.436 

Samozrejme, rozpočty sa pripravujú vždy s ekonomickým výhľadom na naj-
bližšie obdobie437, no nik nedokáže predvídať krízové situácie. Vzhľadom na 
skutočnosť, že ich slovenská právna úprava odlišuje hneď niekoľko438, je vhodné 
sa nimi zaoberať aj v kontexte rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti. 
Zároveň je potrebné zohľadniť aj skúsenosti z predošlých mesiacov, ktoré nám 
ukazujú, že na krízové situácie sa nedá pripraviť individuálne. Zrejme nikto by 
sa pred pár rokmi neodvážil povedať, že spoločnosť bude v 21. storočí čeliť sú-
časne doznievajúcej pandémii a zároveň aj vojnovému konfliktu. V oboch tých-
to, bezpochyby, krízových situáciách zohrávajú kľúčovú úlohu ústavné orgány. 
Ich bezprostredné zásahy dokážu eliminovať škody, prípadne rozsah dopadu 

432 Pozri GIBA, M., BUJŇÁK, V. Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpoved-
nosti. In Justičná revue. 2020, roč. 72, č. 10, s. 1107 - 1142.

433 Pozri BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii. Bratislava : Eurokódex, 
s. r. o., 2012. s. 187.

434 Pozri BALOG, B. Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. 1. vydanie. Žilina : Eurokódex, 
2014, s. 164.

435 Ústava.
436 GIBA, M. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer s. r. o., 2019. s. 73.
437 Pozri MEDVEĎ, J., NEMEC, J. a kol. Základy verejných financií. Bratislava : SPRINT, 2007.  

s. 133.
438 Článok 1 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti štátu.
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krízových situácií na obyvateľstvo, ekonomiku a celkovo na fungovanie spo-
ločnosti. Na tieto úlohy je však nevyhnutné, aby ústavné orgány boli funkčné.

Zabránenie vzniku nadmerných škôd si vždy vyžaduje finančné prostried-
ky. Skúsenosti posledných rokov ukazujú, že problémom sa, okrem zvýšených 
výdavkov, môžu stať aj znížené príjmy439 štátneho rozpočtu. Práve narušenie 
rovnováhy medzi príjmami a výdavkami môže spôsobiť narušenie pravidiel 
rozpočtovej zodpovednosti, resp. narušenie ich dodržiavania. V prvej časti sa 
budeme venovať odlíšeniu jednotlivých častí rozpočtovej zodpovednosti rele-
vantných z hľadiska ústavného práva v krízových situáciách. V druhej časti sa 
budeme venovať jednotlivým druhom krízových situácií podľa ústavného zá-
kona o bezpečnosti štátu, s ohľadom na relevantné oblasti rozpočtovej zodpo-
vednosti z prvej časti.

7.1 Rozpočtová zodpovednosť v riadnych a mimoriadnych situáciách 

Za právne východisko rozpočtovej zodpovednosti v európskom priestore 
môžeme označiť ôsmu hlavu Zmluvy o  fungovaní Európskej únie. Obzvlášť 
prvá kapitola sa stala predpokladom440 na vznik Paktu stability a rastu, ako aj 
ďalších aktov na európskej úrovni. „Pakt stability a rastu (ďalej len ‚pakt‘), po-
zostáva z nariadenia Rady č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad 
stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii, 
nariadenia Rady č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu 
pri nadmernom schodku a z uznesenia Európskej Rady zo 17. júna 1997 o Pakte  
stability a rastu, v ktorom sú vydané pevné politické usmernenia na striktnú  
a včasnú implementáciu Paktu stability a rastu a ktoré sa všetky členské štáty za-
viazali rešpektovať. Nariadenie ako sekundárny prameň práva Európskej únie je 
priamo vykonateľné a aplikovateľné vo všetkých členských štátoch a teda aj pakt 
je dokumentom, ktorý ustanovuje pravidlá rozpočtového správania a finančnej 
rozvahy a sám o sebe zaväzuje všetky zúčastnené strany.“441 Ako teda vyplýva aj 

439 Pozri MIHÁLIKOVÁ, A., HORNIAKOVÁ, Ľ. a kol. Teória finančných a menových vzťahov. 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 
2002. s. 47.

440 Pozri Zmluvu o fungovaní Európskej únie, čl. 121.
441 Dôvodová správa k Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie 

ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Dostupné na: <https://www.nrsr.sk/web/Dy-
namic/DocumentPreview.aspx?DocID=361019>.
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zo znenia dôvodovej správy, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti vychádzajú 
predovšetkým z Paktu stability a rastu, ktorý sa stal podkladom na vytvorenie 
tzv. finančnej ústavy v ústavnom poriadku Slovenskej republiky.442 V ďalších 
častiach sa budeme venovať pravidlám rozpočtovej zodpovednosti zakotvených 
práve v ústavnom poriadku Slovenskej republiky, a to v riadnych, ako aj mimo-
riadnych situáciách.

7.1.1 Rozpočtová zodpovednosť v riadnych situáciách

Na začiatok je nevyhnutné vysvetliť, čo je myslené pojmom „riadne situá-
cie“. Takéto spojenie nie je úplne obvyklé, no v tejto situácii je vhodné na dosta-
točné odlíšenie od situácií mimoriadnych. Negatívne ju možno vymedziť ako 
situáciu, ktorú nemožno označiť ako situáciu mimoriadnu, a teda o akúkoľvek 
inú situáciu, než o situáciu podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Pod 
množinu riadnych situácií však zaraďujeme aj obdobia hospodárskeho poklesu, 
napríklad počas finančných kríz.

Samotná riadna situácia je javom želaným. Znamená totiž, že existuje hos-
podársky cyklus, vrátane svojich lepších (hospodársky rast) i horších (hospo-
dársky pokles) časov. Striedanie pozitívneho a negatívneho vývoja hospodárstva 
nemožno vnímať ako situáciu mimoriadnu. Samozrejme, je potrebné odlíšiť 
hospodársky cyklus a závažnú krízu443.

Počas riadnej situácie by sa mali uplatňovať všetky ustanovenia ústavného 
zákona, keďže neexistuje právny základ na uplatnenie akejkoľvek výnimky z ich 
dodržiavania. Samozrejme, aj počas riadnej situácie je možné neuplatňovať 
ustanovenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v celku. Možnosť 
neuplatňovania všetkých ustanovení uvedeného ústavného zákona nazývame 
ako tzv. únikovú klauzulu.444 V riadnom texte445 vieme odlíšiť únikové klauzuly, 
ktoré riešia tri odlišné situácie:
1. Článok 5 ods. 10 ústavného zákona o  rozpočtovej zodpovednosti: vyjad-

ruje únikovú klauzulu pre obdobie 24 mesiacov po vyslovení dôvery vláde 
a schválení programového vyhlásenia vlády;

442 Pozri KROŠLÁK, D. a kol. Ústavné právo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. s. 686.
443 Pozri 7.1.2.
444 Pozri BABČÁK, V. a kol. Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii. Bratislava : EURO-

KÓDEX, s. r. o., 2012. s. 190.
445 Články okrem čl. 12 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti – Prechodné a záverečné 

ustanovenia.
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2. Článok 5 ods. 11 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti: vyjadruje 
únikové klauzuly v dvoch odsekoch pre prípad vzniku finančnej alebo hos-
podárskej krízy

3. Článok 5 ods. 12 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti: vyjadruje 
únikovú klauzulu pre čas vojnového stavu alebo vojny.

Ad 1 Obdobie 24 mesiacov po schválení programového vyhlásenia vlády 
a po vyslovení dôvery vláde sa môže zdať ako úniková klauzula, ktorá otvára 
bránu k nedodržiavaniu rozpočtových pravidiel v pravidelných časových inter-
valoch a bez opodstatneného dôvodu. Dôvodová správa k čl. 5 ods. 10 ústav-
ného zákona o rozpočtovej zodpovednosti uvádza: „Keďže jednotlivé opatrenia, 
najmä opatrenia v prípade, ak dlh prekročí 45 % podielu na hrubom domácom 
produkte, sú výrazným zásahom do inak v zásade voľnej úvahy vlády o finan-
covaní jej priorít a realizácii programového vyhlásenia vlády, nebolo by žiaduce  
a spravodlivé, ak by sa aplikovali hneď po nástupe novej vlády bez toho, aby mala 
vláda priestor na realizáciu postupov, ktorými sa zabezpečí zníženie dlhu. Z tohto 
dôvodu sa povinnosť realizovať opatrenia, ak dlh dosiahne 45 % podielu na hru-
bom domácom produkte a viac, odkladá na 24 mesiacov od schválenia progra-
mového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde.“446 Dôvodová správa teda 
opisuje istým spôsobom príležitosť pre vládu prijať opatrenia na zníženie dlhu, 
a na jeho vyvedenie mimo sankčných pásiem.

Únikovú klauzulu vyjadrenú v čl. 5 ods. 10 uvedeného ústavného zákona 
je možné označiť za únikovú klauzulu počas riadnej situácie. Je však dôležité 
podotknúť, že dlh musí byť na úrovni minimálne 45 %, aby bolo možné túto 
únikovú klauzulu aplikovať.447 Nie je teda možné, pri priaznivom vývoji výšky 
dlhu, domáhať sa aplikovania únikovej klauzuly z ustanovení ústavného zákona 
o rozpočtovej zodpovednosti.

Možnou problematickou časťou sa môže javiť obdobie 24 mesiacov. Vláda 
je orgán výkonnej moci kreovaný a zodpovedný Národnej rade448. Teda vlá-
da a jej mandát je naviazaný na voľby do Národnej rady. Voľby do Národnej 

446 Dôvodová správa k Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie 
ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Osobitá časť, K čl. 10. Dostupné na: <https://
www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=361019>.

447 Článok 5 ods. 10 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti odkazuje na články 6 až 8 
spomínaného ústavného zákona. Minimálna výška dlhu uvedená v čl. 5 ods. 8 je 45 % podielu 
na hrubom domácom produkte.

448 Pozri článok 86 písm. f) Ústava. 
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rady sa konajú každé 4 roky449 (48 mesiacov). Ústavný zákon však explicitne 
nevyjadruje, či sa úniková klauzula čl. 5 ods. 10 ústavného zákona o bezpečnosti  
v štáte vzťahuje len na „prvú vládu“ daného volebného obdobia parlamentu, 
alebo je možné použiť túto klauzulu aj opakovane. Ako príklad možno uviesť 
siedme volebné obdobie Národnej rady. Počas tohto volebného obdobia exis-
tovali de facto dve vlády. Prvá vláda vykonávala činnosť v rozmedzí 23. marca 
2016 až 22. marca 2018, druhá vláda plynulo nadviazala na výkon mandátu od 
22. marca 2018 do 21. marca 2020. Obe vlády fungovali približne 24 mesiacov. 
Pri vzniku druhej vlády bolo schválené programové vyhlásenie, vyslovená dô-
vera a bola menovaná prezidentom, teda boli splnené všetky podmienky stano-
vené v čl. 5 ods. 10 uvedeného ústavného zákona. Je teda otázne, či má vláda aj 
v tomto prípade nárok na využitie únikovej klauzuly z čl. 5 ods. 10 uvedeného 
ústavného zákona. Ak áno, potom je na mieste otázka, ako sa dá zabrániť prí-
padnému zneužívaniu tohto inštitútu v budúcnosti.

Ad 2 Ako už bolo spomenuté, na účely hospodárskej či finančnej krízy, je 
nevyhnutné odlíšiť krízu spôsobenú plynutím hospodárskeho cyklu a krízu zá-
važného charakteru doplnenú o externé faktory. V zásade možno odlíšiť dve 
situácie. Tou prvou je kríza, ktorá vznikla v dôsledku vývoja hospodárskeho 
cyklu, a  teda po fáze rastu prichádza fáza poklesu. Keďže v  tejto situácii zo-
hráva primárnu úlohu predovšetkým menová politika na úrovni centrálnych 
bánk, nie je úplne vhodné hovoriť o krízovej či mimoriadnej situácii v súvislosti 
s ústavným zákonom (i keď ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti sám 
osebe tieto druhy explicitne neodlišuje, je možné ich vnímať vo forme urče-
nia limitov, ktoré je potrebné dosiahnuť, aby mohla byť táto úniková klauzula 
aplikovaná). Druhou situáciou je kríza vyvolaná vo fáze hospodárskeho cyklu, 
kde sa pokles neočakával, a ani by nenastal, nebyť inej, externej situácie, ktorá 
ovplyvnila ekonomiku natoľko, že spôsobila finančnú alebo hospodársku krízu 
väčšieho rozsahu. Tento druhý typ bude predmetom výkladu v časti venujúcej 
sa mimoriadnym situáciám, keďže vzhľadom na charakter rozsahu a vážnosti 
krízy je vhodné označenie ako mimoriadna situácia.

Ad 3 Úniková klauzula čl. 5 ods. 12 ústavného zákona o rozpočtovej zodpo-
vednosti je pripravená pre situáciu vojny alebo vojnového stavu. Je nepochybné, 
že ide o mimoriadnu situáciu v každom ohľade, a preto jej výklad bude predme-
tom ďalšej kapitoly o mimoriadnych situáciách.

449 Tamže, čl. 73 ods. 1.
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7.1.2 Rozpočtová zodpovednosť v mimoriadnych situáciách

Čo sú to mimoriadne situácie bolo predmetom predošlého výkladu. Hoci 
je želaním každého, nie len zákonodarcu, aby bola aplikovaná výlučne úniková 
klauzula podľa čl. 5 ods. 10 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, je 
potrebné pamätať aj na situácie nepríjemné a neželané. Nepripravenosť totiž 
nikdy neodvrátila žiadnu krízovú situáciu.

V tejto kapitole sa budeme postupne venovať dvom druhom mimoriadnych 
situácií v kontexte ich únikových klauzúl, a teda únikovú klauzulu podľa čl. 5 
ods. 11 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti – pri závažnejšej kríze 
spôsobenej externým faktorom, a neskôr únikovej klauzule v čl. 5 ods. 12 ústav-
ného zákona o rozpočtovej zodpovednosti pre prípad vojny alebo vojnového 
stavu.

Článok 5 ods. 11 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti 

Finančná alebo hospodárska kríza spôsobená plynutím hospodárskeho 
cyklu, ktorá nedosahuje hodnoty stanovené v čl. 5 ods. 11 ústavného zákona 
o rozpočtovej zodpovednosti, nie je chápaná ako mimoriadna situácia, keďže 
pre ňu ani ústavný zákon „nemá pochopenie“ v oblasti upustenia od nutnosti 
dodržiavania pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Takmer vždy pri veľkých 
krízach možno nájsť externý faktor, ktorý závažnosť situácie buď spôsobil, ale-
bo prehĺbil.450

Pre aplikáciu únikovej klauzuly z tohto odseku nie je podstatný faktor, kto-
rý krízu spôsobil, ale práve splnenie predpokladov uvedených v odsekoch 1  
a 2 spomínaného článku ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Azda 
jedinú výnimku tvoria faktory vojny a vojnového stavu, ktoré rieši osobitá úni-
ková klauzula.

Článok 5 ods. 11 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa skladá 
z dvoch odsekov. Na ich základe možno oddeliť rôzne udalosti, ktoré môžu za-
príčiniť aplikáciu tejto únikovej klauzuly.

Odsek č. 1 ako základné meradlo na jeho aktiváciu vyžaduje pokles rastu 
hrubého domáceho produktu (ďalej len „HDP“). Udalosť, ktorá má predchádzať 
poklesu však ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti bližšie nešpecifikuje. 

450 Pozri Stanford University: Understanding the Financial Crisis and What It Means to You. Do-
stupné na: <https://www.youtube.com/watch?v=4Rsngr6iQvo>.
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Môže ňou byť teda v zásade akákoľvek udalosť spôsobilá zapríčiniť zmenu rastu 
hrubého domáceho produktu minimálne v rozsahu predpokladanom ústavným 
zákonom. Pokles rastu je dosť nezvyčajný výraz, no vyjadruje pokles rastu HDP 
v danom roku oproti rastom HDP v predchádzajúcich rokoch. Kľúčovou teda 
nie je samotná výška poklesu, ale vývoj s ohľadom na predchádzajúce roky.451 
Ústavný zákon teda upúšťa od uplatňovania mechanizmov pre zachovanie roz-
počtovej zodpovednosti v situácii, kedy je nadmerne zasiahnuté hospodárstvo 
Slovenskej republiky, a jeho ochránenie pred ďalším poklesom má väčšiu prio-
ritu, ako dodržiavanie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.

Odsek č. 2 na svoju aktiváciu vyžaduje zistenie hodnoty výdavkov Minister-
stvom financií Slovenskej republiky. Tieto výdavky musia presiahnuť 3 % HDP 
v úhrne, teda nie v jednom rozpočtovom roku. Zároveň nejde o ľubovoľné vý-
davky, ale „výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraňovaním následkov 
živelných pohrôm a prírodných katastrof, ktoré zasiahli územie Slovenskej repub-
liky a výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnenia medzinárodných 
zmlúv“452 Odsek č. 2 teda explicitne vyjadruje, aké udalosti sú schopné vyvolať 
jeho aktiváciu. Bližšie o týchto mimoriadnych udalostiach hovorí § 3 ods. 2 
písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Ten je však 
koncipovaný tak, že napríklad pandémiu je len ťažké subsumovať pod túto mi-
moriadnu udalosť. Je preto otázne, či je právna úprava v tejto oblasti dostatočne 
precízna a či pamätá na všetky udalosti, prípadne, či je možnosť výkladového 
rozšírenia o explicitne nezahrnuté udalosti. Pri únikovej klauzule podľa odseku 
2 ústavný zákon upúšťa od uplatňovania mechanizmov pre zachovanie rozpoč-
tovej zodpovednosti v prípade, ak nastane mimoriadna situácia v zmysle zákona 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, resp. pri odstraňovaní dopadov 
takejto situácie, keďže ochrana životov, zdravia a majetku je nadradená nad 
princíp rozpočtovej zodpovednosti.

Na záver je ale potrebné uviesť, že pravidlá rozpočtovej zodpovednosti 
a transparentnosti majú byť dodržiavané v zásade vždy, keď je to možné, a to 
i v prípadoch, ak je aktivovaná úniková klauzula z akéhokoľvek dôvodu. Mi-
moriadnu udalosť nemožno vnímať ako príležitosť na čerpanie prostriedkov 

451 Príklad: V roku 2019 bol medziročný rast HDP 3,5 %. V roku 2020 Bol medziročný rast HDP 
3,0 %. V roku 2021 bol medziročný pokles HDP 10 %. Rozdiel č. 1 medzi rokmi 2019 a 2020 
je -0,5 %. Rozdiel č. 2 medzi rokmi 2020 a 2021 je -13 %. Rozdiel č. 2 je väčší o 12,5 % a teda 
aktivuje sa čl. 5 ods. 11 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (čísla sú fiktívne).

452 Článok 5 ods. 11 písm. b) ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
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v neobmedzenom množstve na akýkoľvek účel, ale výhradne na účely spojené 
so zmierňovaním alebo odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti.

Článok 5 ods. 12 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti 

Vojna a vojnový stav sú v zmysle čl. 1 ods. 4 ústavného zákona o bezpečnosti 
štátu na riešenie krízovej situácie, resp. označujú krízové situácie, ktoré tento zá-
kon rozlišuje. Jednotlivé krízové situácie sú predmetom druhej kapitoly, a preto 
im na tomto mieste nebude venovaná pozornosť v zmysle ich charakteristiky 
a dopadov na rozpočet.

Vojna a vojnový stav sú, bezpochyby rovnako ako všetky ostatné krízové 
situácie, javmi neželanými. Ústavný zákon v čl. 5 ods. 12 ustanovuje únikovú 
klauzulu práve pre prípad vzniku vojny, prípadne pre jej bezprostrednú hrozbu, 
a teda vyhlásenie vojnového stavu. Počas týchto situácií sa neuplatňujú mecha-
nizmy ústavného zákona, ktoré v riadnych situáciách slúžia na zabezpečenie 
a vynútenie rozpočtovej zodpovednosti. Konkrétne ustanovuje upustenie od 
využívania všetkých mechanizmov v odsekoch 4 až 8.

Možno tu však nájsť problém pri ukončení pôsobenia tejto únikovej klauzu-
ly. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti totiž hovorí o neuplatňovaní 
mechanizmov podľa odsekov 4 až 8 až do skončenia vojny, prípadne vojnového 
stavu. Je však veľmi nepravdepodobné, že by vojna, či vojnový stav, nezanechali 
hospodárske škody. Práve preto sa môže zdať okamžité „zapnutie“ mechaniz-
mov podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ako nerealistické, 
vzhľadom na skutočnosť, že limity pre uplatňovanie postupov a aktiváciu me-
chanizmov podľa odsekov 4 až 8 budú značne prekročené. Ako východisko sa 
ponúka aktivácia inej únikovej klauzuly, a to podľa situácie čl. 5 ods. 10 (úniko-
vá klauzula 24 mesiacov po schválení programového vyhlásenia vlády a vyslo-
vení dôvere vláde) ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, prípadne 
úniková klauzula podľa čl. 5 ods. 11 tohto ústavného zákona. V prípade prvej 
možnosti to však nezávisí na rozsahu poškodenia hospodárstva, ale na zhode 
okolností. Druhá možnosť je o niečo realistickejšia, a teda hospodárstvo po voj-
ne či vojnovom stave je natoľko poškodené, že sa aktivuje táto úniková klauzula. 
Avšak aj tu je možné nájsť problémy s výkladom:
a) V únikovej klauzule podľa písmena a) nastáva problém v podmienke, akú 

ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti vyžaduje, a teda pokles rastu 
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HDP. Táto skutočnosť však nemusí nastať, no i napriek tomu môžu byť ne-
vyhnutné vysoké výdavky na obnovu po vojne alebo vojnovom stave.

b) V únikovej klauzule podľa písmena b) je problém v definícii, aké výdavky sa 
započítavajú do 3 % HDP, ktorých vynaloženie je nevyhnutné na aktiváciu 
tejto únikovej klauzuly. Vojnu alebo vojnový stav nie je možné subsumovať 
pod obnovenie bankového sektora zasiahnutého finančnou krízou ani pod 
odstraňovanie následkov živelných pohrôm ani prírodných katastrof.

Zákonodarca teda s dobrým úmyslom venoval samostatnú únikovú klauzu-
lu pre prípad vojny a vojnového stavu, avšak ukončenie jej platnosti nie je úplne 
ideálne nastavené. Preto by v tejto oblasti mala prebehnúť diskusia so zamera-
ním na zmenu nastavenia ukončenia platnosti tejto únikovej klauzuly. Inšpi-
ráciu možno čerpať v ostatných článkoch, a teda poskytnúť niekoľkomesačný 
priestor po skončení vojny alebo vojnového stavu. Ak je možné poskytnúť rov-
nakú výnimku pri nástupe novej vlády, je to nepochybne vhodné a žiaduce aj 
po skočení vojny a vojnového stavu.

7.2 Krízové situácie podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu 
a rozpočtová zodpovednosť 

Ústavný zákon o bezpečnosti štátu už podľa svojho názvu odlišuje 4 krízové 
situácie. Aby bol výklad absolútne správny, je dôležité zmieniť čl. 1 ods. 4 ústav-
ného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý poskytuje vysvetlenie pojmu „krízová 
situácia“. „Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená 
alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok 
ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť 
vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav.“453 Dôležitým označením 
je teda krízová situácia. Práve na jej riešenie dáva ústavný zákon o bezpečnosti 
štátu k dispozícii 4 nástroje, a to vojnu, vojnový stav, výnimočný stav a núdzový 
stav. Na účely tohto článku však možno tieto jednotlivé nástroje označovať ako 
jednotlivé druhy krízových situácií. V ďalších častiach sa budeme postupne ve-
novať jednotlivým krízovým situáciám podľa ústavného zákona o bezpečnosti 
štátu, a to v poradí od „najmenej závažnej“ krízovej situácie, v súvislosti s oblas-
ťou rozpočtovej zodpovednosti. Na záver každej časti zhodnotíme, či je právna 

453 Článok 1 ods. 4 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
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úprava v tejto oblasti dostatočná, prípadne ak existujú problémy, ktorých exis-
tencia by z pohľadu rozpočtovej zodpovednosti mohla byť rizikom, navrhneme 
riešenia na ich odstránenie.

7.2.1 Núdzový stav

Núdzový stav možno označiť ako najmenej závažnú krízovú situáciu, vzhľa-
dom na predpoklady, kedy môže byť vyhlásený, resp. na okolnosti, aké mu mu-
sia predchádzať. „Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo 
alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj 
v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, k ohrozeniu životného prostredia ale-
bo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, ka-
tastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav 
možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, 
ktorým môže byť aj celé územie Slovenskej republiky.“454 Podľa vymedzených si-
tuácií však nemožno ani zďaleka hovoriť o zanedbateľných rizikách, pri ktorých 
sa núdzový stav aplikuje.

Z pohľadu rozpočtovej zodpovednosti definíciu núdzového stavu možno 
rozdeliť na dve časti. Prvú časť je možné subsumovať pod únikovú klauzulu  
z čl. 5 ods. 11 písm. b) ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Druhú 
časť však možno zaradiť len veľmi problematicky, keďže ústavný zákon o roz-
počtovej zodpovednosti hovorí o živelnej pohrome alebo prírodnej katastrofe.

Spomínaná prvá časť tvorí menšiu časť definície núdzového stavu. Ide o ži-
velnú pohromu alebo katastrofu. Tieto priamo spadajú pod únikovú klauzulu 
čl. 5 ods. 11 písm. b) ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Na jej ak-
tiváciu však musia byť splnené všetky predpoklady, a teda vyčerpanie 3 % HDP 
na odstraňovanie jej následkov. Ak ide o živelné pohromy alebo katastrofy, je 
splnenie tejto podmienky možné, i keď nie samozrejmé (napr. následné škody, 
ktoré už nemožno zaradiť pod odstraňovanie následkov, no na rozpočet majú 
zásadný dopad).

Druhá časť, nanešťastie, zahŕňa väčšinu podmienok, za akých je možné vy-
hlásiť núdzový stav, no nie sú zahrnuté v žiadnej únikovej klauzule priamo. Ide 
o pandémiu, priemyselnú, dopravnú alebo inú prevádzkovú haváriu. Okrem 
pandémie teda ide o dôsledky ľudskej činnosti, ktoré spôsobili ohrozenie života 
a zdravia osôb. Práve tieto udalosti môžu mať, v teoretickej rovine, závažnejší 
454 Tamže, čl. 5 ods. 1.
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dopad na rozpočet, a práve preto by počas ich odstraňovania nemali existovať 
bariéry v podobe mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednos-
ti. Práve počas pandémie sa ukázalo, že rýchlosť zásahu zo strany štátu môže 
zmierniť následky nielen na život a zdravie, ale v konečnom dôsledku aj na 
rozpočet.

7.2.2 Výnimočný stav

„Výnimočný stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, 
že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym 
pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancova-
ním obchodov a skladov alebo s  inými hromadnými útokmi na majetok alebo 
dôjde k  inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojím 
rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok 
a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak 
je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov“455 Táto krízová situácia, 
ako vyplýva aj z ústavného vymedzenia podmienok pre jej vyhlásenie, je určená 
predovšetkým na riešenie krízových situácií spojených s narušením verejného 
poriadku. Výnimočný stav môže byť vyhlásený po tom, ako dané narušenie ve-
rejného poriadku nastalo alebo pred tým, ako bezprostredne hrozí.

Vzhľadom na túto skutočnosť je vhodné deliť vymedzenie podmienok pre 
jej vyhlásenie na dve skupiny. Ak existuje len bezprostredné riziko vzniku situ-
ácie odôvodňujúcej vyhlásenie výnimočného stavu, nie je dôvodné a ani účel-
né, aby existovali únikové klauzuly, ktoré by odôvodňovali a ospravedlňovali 
nedodržiavanie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Ak však už konkrétna 
situácia nastane, je nevyhnutné, aby štát mal prostriedky na odstránenie jej 
následkov, prípadne na eliminovanie situácie, ktorá vyhlásenie výnimočného 
stavu odôvodňuje.

Výnimočný stav však môže nastať aj v situácii, keď už niektorá z úniko-
vých klauzúl je aktívna. Vtedy štát nemusí brať ohľad na limity dlhu verejnej 
správy ani ostatné ukazovatele podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpo-
vednosti, pretože mechanizmy, ktoré majú za úlohu výdavky eliminovať nie sú 
aktívne. Ak však žiadna úniková klauzula nie je aktívna, môže nastať problém, 
pretože podmienky odôvodňujúce vyhlásenie výnimočného stavu nie je mož-
né stotožniť so žiadnymi udalosťami predpokladanými ústavným zákonom na 

455 Článok 4 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
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prerušenie aplikácie mechanizmov na zníženie výdavkov a stabilizovanie, resp. 
znižovanie dlhu.

Z iného uhla pohľadu však možno diskutovať, aké výdavky môžu štátu 
vzniknúť pri takejto krízovej situácii. Ak by daná situácia bola vyhlásená len 
krátky čas, zásadný dopad na rozpočet nemožno očakávať. Je teda otázne, aký 
skutočný dopad môže mať dlhotrvajúcejšia, zo strany štátu nezvládnutá krízová 
situácia. Ak je pravdepodobné, že takáto situácia by mohla výrazne zasiahnuť 
rozpočet, je nevyhnutné zaviesť do ústavného zákona mechanizmy, ktoré doká-
žu podporiť odstraňovanie následkov výnimočného stavu, resp. situácie, ktorá 
jeho vyhláseniu predchádzala.

7.2.3 Vojnový stav

Podmienky vyhlásenia vojnového stavu ústavný zákon o bezpečnosti štátu 
vymedzuje nasledujúco: „Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident 
len za podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie voj-
ny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny
.“456 Na základe vymedzených podmienok vyhlásenia vojnového stavu možno 
konštatovať, že vojnový stav môže byť predchodcom vojny, no nemusí, ak sa 
bezprostredné riziká nepreukážu ako skutočné hrozby.457 Je však otázne, či by 
v takejto situácii mohlo dôjsť k omylu a vyhláseniu vojnového stavu takpove-
diac omylom.

Vojnový stav výrazným spôsobom zasahuje do fungovania štátu, a teda po-
čas jeho platnosti je nevyhnutné, aby mal štát možnosť čerpať finančné pros-
triedky nevyhnutné na mobilizáciu ozbrojených síl a na logistickú prípravu na 
očakávaný ozbrojený konflikt. Na tento účel nachádzame v ústavnom zákone 
o rozpočtovej zodpovednosti špecifickú únikovú klauzulu. Konkrétne sa nachá-
dza v čl. 5 ods. 12 tohto ústavného zákona. Táto úniková klauzula sa rovnako, 
ako na vojnový stav, vzťahuje aj na vojnu, preto bude predmetom výkladu práve 
pri závažnejšej z týchto dvoch krízových situácií.

7.2.4 Vojna

Vojna je bezpochyby najzávažnejšou krízovou situáciou. Podmienky na jej 
vypovedanie je možné nájsť v ústavnom zákone o bezpečnosti štátu: „Vojnu 

456 Článok 3 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti štátu.
457 Tamže, čl. 3 ods. 5.
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vypovie prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky 
(ďalej len ‚národná rada‘) len za podmienky, že Slovenská republika je napadnutá 
cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá bez vypovedania vojny na-
rušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská repub-
lika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bez-
pečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.“458  
Zjednodušene možno povedať, že vojnu je možné vypovedať pri vzniku ozbro-
jeného konfliktu. Ako bolo zmienené v predchádzajúcej kapitole, v niektorých 
prípadoch môže byť predchodcom vojny vojnový stav, ktorý sa ukončí práve 
vypovedaním vojny. Prechod medzi týmito dvoma krízovými situáciami je teda 
plynulý. Vzhľadom na skutočnosť, že obe krízové situácie spadajú pod rovna-
kú únikovú klauzulu, plynulé „prepnutie“ krízových situácií znamená aj konti-
nuitu aplikácie únikovej klauzuly čl. 5 ods. 12 ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti.

Úniková klauzula určená pre prípad vojny a vojnového stavu znie: „Povin-
nosť uplatňovať ustanovenia odsekov 4 až 8 sa nevzťahuje na obdobie od vypo-
vedania vojny alebo od vyhlásenia vojnového stavu do skončenia vojny alebo do 
skončenia vojnového stavu.“459 Zvyšné klauzuly upúšťajú od uplatňovania odse-
kov 6 až 8, zatiaľ čo v tomto prípade ide o neuplatňovanie odsekov 4 až 8. Hlavný 
rozdiel medzi spomínaným rozsahom je, že zatiaľ čo pri únikových klauzulách 
vylučujúcich uplatnenie odsekov 6 až 8 je podmienkou dosiahnutie výšky dlhu 
minimálne 45 % HDP460, pri únikovej klauzule pre prípad vojny a vojnového 
stavu sa neuplatňujú nikdy, bez ohľadu na výšku dlhu – neuplatňujú sa totiž 
odseky 4 až 8, v ktorých sú všetky mechanizmy na zníženie dlhu.461 Štát má 
teda „voľnú“ ruku pri nakladaní s prostriedkami z verejných zdrojov pri riešení 
ozbrojeného konfliktu alebo jeho hrozby. Toto nastavenie sa zdá byť, aj s ohľa-
dom na aktuálne ozbrojené konflikty vo svete, pochopiteľné a žiaduce. Štát, kto-
rý je vo vojne a vo väčšine prípadov bojuje o samotné prežitie, nie je schopný 
dodržiavať pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti, ak by tak 
však konal, ohrozil by samotnú existenciu štátu. Aj preto je možné konštato-
vať, že úniková klauzula pre prípad vojny a vojnového stavu zakotvená v čl. 5  

458 Tamže, čl. 2 ods. 1.
459 Článok 5 ods. 12 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
460 Tamže, čl. 5 ods. 6.
461 Tamže, čl. 5 ods. 3.

ROZPOČTOVÁ ZODPOVEDNOSŤ ÚSTAVNÝCH ORGÁNOV V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH
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ods. 12 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je v ústavnom texte 
žiaduca a jej rozsah je správne nastavený.

*

*         *
Predchádzajúce časti poukázali na skutočnosť, že ústavný zákon o rozpočto-

vej zodpovednosti nie je koncipovaný dostatočne precízne pre prípad krízových 
situácií. Ústavné orgány, ktoré reprezentujú štát, môžu byť obmedzované me-
chanizmami pri situáciách, ktoré nemožno charakterizovať ako krízové situácie 
spadajúce pod niektorú z tzv. únikových klauzúl. Napriek tomu, že ústavný zá-
kon o bezpečnosti štátu rozlišuje 4 krízové situácie, ústavný zákon o rozpočtovej 
zodpovednosti pamätá na niečo viac ako polovicu z nich. Práve tu je priestor na 
zlepšenie právnej úpravy, pretože ako už bolo spomenuté skôr v texte, nepripra-
venosť nikdy neodvrátila žiadnu krízovú situáciu.

Rozpočtová zodpovednosť je cieľom, transparentnosť je prostriedkom na 
jej dosiahnutie. Táto veta vystihuje problematiku rozpočtovej zodpovednos-
ti a transparentnosti v súvislosti, v akej možno nazerať aj na krízové situácie. 
Samotná krízová situácia môže byť zvládnutá precízne a za splnenia všetkých 
ústavných a zákonných požiadaviek len vtedy, ak má štát dostatočnú diskréciu 
v oblasti čerpania prostriedkov rozpočtu podľa potreby a v množstve, aké je 
nevyhnutné na zvládnutie tej-ktorej krízovej situácie.

Pojem „rozpočtová zodpovednosť“ nie je možné vysvetľovať ako znižova-
nie, prípadne udržiavania istej úrovne verejného dlhu za každú cenu, aj za cenu 
ohrozenia života a zdravia obyvateľov, prípadne ohrozenia samotnej existencie 
štátu počas vojny alebo vojnového stavu. Na druhej strane však únikové klauzu-
ly nedávajú štátu tzv. bianko šek na míňanie verejných zdrojov. Vyhlásená krízo-
vá situácia neznižuje vážnosť potreby transparentnosti vynakladania verejných 
prostriedkov. Iba ak je zrejmé, na čo a na aký účel sa prostriedky vynakladajú, 
je možné ospravedlniť aj vyšší dlh po skončení krízovej situácie. Je teda jasné, 
že kľúčom k rozpočtovej zodpovednosti je transparentnosť.
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(Právne a mimoprávne paradoxy riadenia krízy)

Krízová situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 zaskočila celý 
svet. V niektorých európskych štátoch udrela už v marci 2020 s plnou smrtiacou 
silou, preto jej úvodné mesiace boli všade na svete poznačené improvizáciou, 
strachom a väčším či menším chaosom. V prvej bojovej línii v teréne sa pri-
rodzene ocitli zdravotníci, od ktorých sa očakávala záchrana životov chorých. 
V prvej línii strategického riadenia zase stáli exekutívne orgány štátu. Od nich 
sa očakávalo zodpovedné a efektívne riadenie pandémie nielen prostredníc-
tvom operatívnych rozhodnutí manažérskej povahy, ale predovšetkým pro-
stredníctvom právnych nástrojov tak, aby sme zostali verní tomu, že štát má 
byť demokratický a právny v každej situácii, teda aj v situácii krízy. Tejto výzve 
čelil okrem Slovenska celý demokratický svet, v ktorom sa veľmi rýchlo dala do 
pohybu okrem štátnych inštitúcií aj právna veda, aby skúmala problematiku, 
diskutovala a hľadala riešenia.462

Čo sa týka Slovenska, s ohľadom predovšetkým na právnu stránku riadenia 
pandémie sa nedá ubrániť dojmu, že právne riadenie krízy sprevádzalo určité 
množstvo paradoxov. V podrobnej podobe sú prítomné na predchádzajúcich 
stránkach pri analýze konkrétnych právnych aspektov krízy, v závere ich spo-
menieme v abstraktnejšej podobe.

Paradox prvý: pandémia a zodpovednosť
Bolo len otázkou zhody okolností, že na Slovensku sa konali parlamentné 

voľby 29. februára 2020. Pandémia ich témou vôbec nebola a nijako do nich 
nestihla zasiahnuť z pohľadu kampane alebo volebnej účasti. Pritom už o týž-
deň neskôr, 7. marca 2020, pandémia témou bola a začínali sa uzatvárať prvé 
školy. Parlamentné voľby vykonané v „nepandemickej“ atmosfére s najvyššou 

462 Z francúzskej spisby pozri napríklad LAMI, A. (dir.) La pandémie de Covid-19. Les systèmes 
juridiques à l’épreuve de la crise sanitaire. Bruxelles : Bruylant, 2021; HIRSCH, E. (dir.) Pandé-
mie 2020. Éthique, société, politique. Paris : Les éditions du cerf, 2020; BROSSAT, A., NAZE, A. 
(dir.) Le grand confinement. Une approche critique de la pandémie Covid-19. Paris : L’Harmattan, 
2021.
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volebnou účasťou (vyše 65 % od roku 2020) priniesli zrod vládnej koalície 
s ústavnou väčšinou, čo sa stalo od roku 1993 iba druhýkrát.463

Ak aj na jednej strane bezpochyby platilo, že nová garnitúra sa nepripravo-
vala na vládnutie v pandémii, ktorej obdobu nik nezažil, tak na strane druhej 
disponovala veľmi silným mandátom, teda nielen riadiacimi funkciami, ale 
aj legitimitou. Mala k dispozícii nielen dôveru, ale aj trpezlivosť ľudí, o čom 
svedčila mimoriadna disciplinovanosť, s akou sa počas jari 2020 na Slovensku 
dodržiavali bezpečnostné opatrenia všetkého druhu, čo veľmi pravdepodobne 
prispelo k tomu, že prvá vlna pandémie na Slovensku takpovediac „nebola“. 

Rovnako tak treba povedať, že nová vládna koalícia stála v pomyselnom 
bode nula, pokiaľ išlo o otázku, ako presne sa z pohľadu práva budú tvoriť a na-
riaďovať pravidlá a ako bude fungovať ich súdny prieskum. Za éry samostatnosti 
Slovensko nemalo skúsenosť s pandémiou takéhoto rozsahu, preto boli otvore-
né mnohé právne otázky. Na prvom mieste bola tá, ako majú fungovať pravidlá 
núdzového stavu upraveného článkom 5 ústavného zákona o bezpečnosti štá-
tu. Tento ústavný zákon veľmi jednoznačne dáva hlavnú úlohu vláde a svojou 
všeobecnosťou umožňoval rôzne prístupy, ako koncipovať konkrétne postupy 
predovšetkým pokiaľ ide o obmedzovanie práv a ukladanie povinností. Okrem 
toho, čl. 129 ods. 6 Ústavy a naň nadväzujúce ustanovenia zákona o Ústavnom 
súde (§ 189 až 197) umožňovali rýchly a efektívny súdny prieskum týchto roz-
hodnutí. Táto právomoc Ústavného súdu je, jeho vlastnými slovami „súčasťou 
ústavnej obozretnosti voči núdzovému stavu a obdobným stavom“.464 Ústavný súd 
v tomto svojom vôbec prvom plenárnom rozhodnutí týkajúcom sa núdzového 
stavu tiež pripomenul, že ústavný zákon o bezpečnosti štátu „stojí vedľa ústa-
vy ‚pripravený’ na ním predpokladané osobitné situácie. Táto pozícia ústavné-
ho zákona o bezpečnosti štátu vyjadruje, že sa aplikuje ojedinele, len v skutočne 
potrebných situáciách, avšak zároveň umocňuje právnu istotu tým, že je vopred 
jasné, ako bude štátna moc v osobitných situáciách postupovať. Ústava a ústavný 
zákon o bezpečnosti štátu tak sledujú, aby bol ‚za každú cenu’ zachovaný právny 
štát.“ Prirodzene sa preto dalo očakávať, že vláda, vybavená ústavnými nástroj-
mi, právomocami a demokratickou legitimitou a zodpovedajúca sa parlamentu 
prevezme na seba v plnom rozsahu zodpovednosť a bude vlastnými rozhodnu-
tiami určovať pravidlá platné v jednotlivých fázach pandémie.

463 Predtým mala ústavnú väčšinu iba vládna koalícia, ktorá vzišla z volieb v roku 1998.
464 Nález Ústavného súdu zo 14. októbra 2020, sp. zn. PL. ÚS 22/2020.
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Miera, v akej to vláda reálne robila, však bola dosť malá vzhľadom na celko-
vý objem prijímaných predpisov a opatrení, a predovšetkým vzhľadom na ich 
obsah a dopady na práva a povinnosti. Výrazne do popredia sa dostal Úrad ve-
rejného zdravotníctva na čele s hlavným hygienikom a taktiež Ústredný krízový 
štáb. Nejde teraz o snahu umenšovať význam týchto orgánov, ale miestami sa 
nedalo prehliadnuť snahu vládnej moci podsunúť verejnosti predstavu, že vlá-
da vlastne nemôže o mnohých veciach rozhodovať, keďže to je v kompetencii 
hlavného hygienika či krízového štábu a ona môže robiť len to, čo jej „dovo-
lia“. Takýto pohľad je pritom ústavnoprávne neprípustný a nesprávny, pretože 
vláda je jednak vrcholným orgánom výkonnej moci (čl. 108 Ústavy) a jednak 
hlavným orgánom riadenia v núdzovom stave podľa čl. 5 ústavného zákona 
o bezpečnosti štátu. 

Kým by bola vec v polohe tvrdenia, že vláda nemá konať len na základe 
vlastných úvah a intuície a musí sa opierať o konkrétne podklady odborného 
charakteru, nedalo by sa s tým polemizovať – naopak, dá sa s tým iba súhlasiť. 
Tu však nastal výrazný komunikačný posun za hranice tejto úvahy, ktorý vyvo-
lával dojem podriadenosti vlády orgánom, ktoré sú v skutočnosti podriadené jej. 
V nemalej časti verejnosti tak nastal zmätok v otázke, kto vlastne riadi pandé-
miu a komu sú v skutočnosti pričítateľné konkrétne kroky. Jasné velenie v čase 
krízy však nie je len otázkou politickej zodpovednosti a legitimity, ale aj otáz-
kou morálky – nie vo význame etiky, ale bojovej morálky, ktorá je v spoločnosti 
potrebná na zvládnutie každej krízy. Opatrenia nariadené „zhora“ totiž majú 
výrazne nižší efekt, ak neexistuje „dole“ viera v ich správnosť a dôvera v toho, 
od koho pochádzajú. Predpokladom dôvery je jasná vedomosť o tom, kto čo 
riadi, komu a akým spôsobom sa zodpovedá. Paradoxne sa však zodpovednosť 
dosť rýchlo stratila v spleti neprehľadných vzťahov a komunikácie práve v čase, 
keď bola najviac potrebná.

Paradox druhý: systém právnych aktov
Keď sa počas pandémie rozšírila prax právnej regulácie prostredníctvom 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva, prirodzene vznikla otázka, aká je pres-
ne právna povaha týchto opatrení. Od odpovede na túto otázku záviselo, akým 
spôsobom môže prebiehať súdny prieskum týchto aktov. Ponúkali sa pritom dve 
základné alternatívy: kontrola prostredníctvom správneho súdnictva a kontrola 
prostredníctvom Ústavného súdu. V kontexte práve v tom čase prebiehajúce-
ho vzniku Najvyššieho správneho súdu a vzhľadom na fakt, opatrenia Úradu 
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verejného zdravotníctva neboli všeobecne záväznými právnymi predpismi pub-
likovanými v Zbierke zákonov (ani v inom oficiálnom publikačnom prostried-
ku) sa práve možnosť kontroly správnym súdnictvom javila ako vhodnejšia. Jej 
nespornou výhodou tiež bolo, že aktívnu legitimáciu v konaní pred správnym 
súdom má aj jednotlivec, ktorý ju v konaní o súlade právnych predpisov pred 
Ústavným súdom nemá. 

K alternatíve kontroly opatrení Úradu verejného zdravotníctva v rámci 
správneho súdnictva sa najskôr priklonil aj Ústavný súd. V niekoľkých desiat-
kach senátnych rozhodnutí vydaných v priebehu jesene 2020 opakovane vyslo-
vil rovnaký záver, pokiaľ ide o právnu povahu týchto opatrení. Podľa Ústavného 
súdu takéto opatrenie „má charakter hybridného správneho aktu, resp. rozhod-
nutia sui generis, je preskúmateľné správnym súdom v rámci konania o správnej 
žalobe podľa tretej časti prvej hlavy Správneho súdneho poriadku“.465 Ústavný súd 
zároveň odkázal na rozsudok Mestského súdu v Prahe z 24. apríla 2020, sp. zn. 
14 A 41/2020. V spomínanej sérii rozhodnutí Ústavný súd ďalej uviedol: „Po-
kiaľ ide o právnu existenciu tzv. hybridného správneho aktu, teda individuálneho 
právneho aktu s prvkami normatívneho právneho aktu (normatívny prvok spo-
číva najmä vo všeobecne, resp. abstraktne určenom okruhu adresátov tohto aktu) 
v právnom poriadku Slovenskej republiky, taký akt aplikácie práva nemusí byť 
všeobecne legálne definovaný ako procesná kategória. Postačuje, ak z normatívne 
ustanovených, konkrétnych oprávnení pre určitý orgán verejnej správy vo všeobec-
ne záväznom právnom predpise (v rozsahu predmetnej úpravy použitím ako ‚lex 
specialis’) vyplýva práve taká povaha výsledku výkonu jeho právomoci (legálna 
kompetenčná, teda nie pojmová, resp. statusová definícia).“ Súd ešte dodal, že ide 
o „akt vydaný na základe zákona, nie ako jeho vykonávací predpis, pritom však 
adresovaný neurčitému počtu osôb, obsahujúci obmedzenia a povinnosti, vyplý-
vajúce zo zákona, ktorý im bol v konkrétnej veci oznámený (jednotliví dotknutí 
adresáti boli o obsahu aktu poučení). Individuálny prvok (ktorý je dominantný) je 
určený konkrétnosťou predmetu regulácie, ktorá sa netýka akejkoľvek (genericky 
určenej) pandemickej situácie (všetkých takých prípadov rovnakého druhu a ne-
určitého počtu sa týka podkladová zákonná úprava), ale konkrétnej pandémie, 
na ktorú opatrenie reaguje (na veci nič nemení, že riešenie konkrétnej situácie si 

465 Z množstva rozhodnutí možno uviesť napríklad uznesenia Ústavného súdu z 24. septembra 
2020, sp. zn. II. ÚS 411/2020, I. ÚS 432/2020, I. ÚS 433/2020, IV. ÚS 468/2020 alebo uznesenie 
z 8. októbra 2020, sp. zn. III. ÚS 387/2020.
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môže atrahovať aj zákonná úprava). Povinnosti sú opatrením uložené na základe 
zákona, teda v súlade s čl. 13 ods. 1 písm. a) ústavy.“

Možno teda zhrnúť, že naprieč senátmi Ústavného súdu sa vytvorila jas-
ná zhoda na tom, aký typ aktu predstavujú opatrenia, ktorými sa v podstatnej 
miere regulovala situácia jednotlivcov počas pandémie, aj na tom, akým spô-
sobom sa majú preskúmavať. Prieskum malo realizovať správne súdnictvo na 
základe správnej žaloby jednotlivca. S touto argumentáciou Ústavného súdu sa 
možno stotožniť, keďže dosť presvedčivým spôsobom vysvetlila povahu hybrid-
ného aktu (dominancia individuálneho prvku), a tiež otvorila možnosť docieliť 
prieskum týchto aktov priamo jednotlivcovi. 

Na tento vývoj však zákonodarca zareagoval zmenou zákona,466 ktorá s účin-
kami ex nunc preklasifikovala aj predtým vydané opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva na vyhlášky a túto právnu povahu im určila aj smerom do budúc-
na. Tieto vyhlášky sa však podľa schválenej úpravy nepublikujú v Zbierke záko-
nov, ale vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Keď bola táto zákonná úprava 
predmetom prieskumu ústavnosti, Ústavný súd ju odobril, hoci nezabudol pri-
pomenúť, že „v konaní o súlade právnych predpisov je potrebné rozlišovať medzi 
kritériom ústavnej súladnosti a kritériom vecnej správnosti či koncepčnosti práv-
nej úpravy“467. Keďže Ústavný súd vyhodnotil, že Úrad verejného zdravotníctva 
aj regionálne úrady verejného zdravotníctva sú zákonom zriadenými orgánmi 
štátnej správy, nie je vybočením z rámca čl. 123 Ústavy, ak im zákonodarca zverí 
právomoc vydávať všeobecne záväzné právne predpisy.468 Tieto následne podlie-
hajú prieskumu Ústavným súdom v rámci konania o súlade právnych predpisov. 

Uvedený vývoj právnej úpravy a judikatúry ukazuje, že zákonodarca „zara-
dil spiatočku“ z cesty, na ktorú veľmi jednoznačne vykročil Ústavný súd v cito-
vanej sérii senátnych rozhodnutí z jesene 2020. Zákonodarca v podstate prelo-
mil tam vyslovený názor senátov Ústavného súdu: „Aj napriek normatívnemu 
prvku opatrenie s povahou hybridného správneho aktu nie je právnou normou, 
a teda ani nemôže byť všeobecne záväzným právnym predpisom. Preto zákon 
(ani pokiaľ ide o napadnuté opatrenie) neobsahuje vo svojom texte osobitné spl-
nomocňovacie (delegačné) ustanovenie na jeho vydanie, ktoré je nevyhnutné pri 
podzákonných všeobecne záväzných právnych predpisoch.“ 

466 Išlo o zmenu zákona o ochrane verejného zdravia, konkrétne o § 59b a § 63l.  
467 Nález Ústavného súdu z 1. decembra 2021, sp. zn. PL. ÚS 8/2021.
468 Pozri tiež OROSZ, L., SVÁK, J. a kol. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II. Brati-

slava : Wolters Kluwer, 2022, s. 356 – 357.
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Zákonodarcovi sa síce podarilo v teste ústavnosti obhájiť koncept, ktorým 
zmenil charakter opatrení Úradu verejného zdravotníctva z hybridných správ-
nych aktov na všeobecne záväzné vyhlášky a na uvedenom nič nemení impli-
citná výčitka Ústavného súdu o vecnej nekoncepčnosti takéhoto riešenia. Avšak 
zásadným rozdielom medzi situáciou, keď by opatrenia mali povahu hybrid-
ného aktu preskúmavaného správnymi súdmi, a situáciou, keď majú povahu 
všeobecne záväznej vyhlášky preskúmavanej Ústavným súdom, je vyradenie 
jednotlivca z možnosti tieto akty priamo napadnúť. V konaní o súlade práv-
nych predpisov je okruh aktívne legitimovaných subjektov veľmi úzky a jed-
notlivec medzi nich nepatrí. Nedá sa preto ubrániť dojmu, že táto okolnosť 
mohla byť podstatnou, hoci nepriznanou pohnútkou „spiatočky“ zákonodarcu. 
Je to skutočným regresom v možnosti jednotlivca domáhať sa účinnej ochra-
ny pred právnymi „predpismi“, ktoré napriek svojej nízkej „váhovej kategórii“ 
môžu mať zásadné dopady na individuálne práva a povinnosti. Ani toto nie je 
bez paradoxu.

Paradox tretí: „zaskočený“ ústavodarca
Posledná séria poznámok sa bude týkať spôsobu, akým bol na samom sklon-

ku roku 2020 novelizovaný ústavný zákon o bezpečnosti štátu. Aj táto prob-
lematika bola predmetom podrobného rozboru v tomto diele, preto sa záver 
obmedzuje na všeobecnejšie úvahy. 

Písal sa marec 2020, keď vypukla pandémia a keď bol núdzový stav vyhlá-
sený prvýkrát. Z čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu bolo celkom 
zrejmé, že núdzový stav možno vyhlásiť najviac na 90 dní. Prakticky okamži-
te sa začali diskusie, či bude v poriadku, ak sa po uplynutí 90 dní, napríklad  
s prestávkou deň – dva, vyhlási núdzový stav opäť, alebo či by v takom prípade 
išlo o konanie in fraudem constitutionis, a teda by to bolo neprípustné. V dru-
hom prípade by bolo nutné meniť ústavný zákon, aby aj po uplynutí 90 dní bolo 
možné pokračovať v núdzovom stave. Na tomto mieste už nie je dôvod riešiť 
otázku, ku ktorej z dvoch možností sa treba prikloniť.469 Ústavodarca sa zjavne 
priklonil k tomu, že ústavný zákon meniť treba a zmenu zrealizoval v skrátenom 
legislatívnom konaní medzi Vianocami a Silvestrom 2020, doslova hodiny pred 
uplynutím 90. dňa núdzového stavu vyhláseného na jeseň 2020. 

469 Podrobne pozri najmä 5. kapitolu II. časti.
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Tento postup (či skôr prístup) Národnej rady je nutné podrobiť tvrdej kritike. 
Je totiž jednou z mnohých názorných ilustrácií javu, na ktorý sme poukázali aj 
v úvode, a síce, že aj problémy, o ktorých sa dlhodobo vie, sa riešia na posled-
nú chvíľu, rýchlo až skratovo. Najneskôr koncom leta 2020, keď bolo jasné, že 
pandémia neskončila prvou vlnou a budú nasledovať ďalšie, si mali zodpovední 
aktéri (v tomto prípade vláda a parlamentné politické strany) ujasniť odpoveď 
na otázku, či budú ochotní ísť cestou opakovaného vyhlasovania (de facto pre-
dlžovania) núdzového stavu nad rámec 90 dní, alebo pôjdu cestou novelizácie 
čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu. Cesta novelizácie bola nepo-
chybne istejšia a riadny legislatívny proces sa dal pohodlne stihnúť v priebehu 
jesene 2020. Miesto toho sme boli svedkami „medzisviatočného“ legislatívneho 
procesu, ktorý sa dá označiť všelijako, len nie ako pokojný, zodpovedný a sta-
rostlivo uvážený. Nijako sa nedá obhájiť, ak je parlament „zaskočený“ otázkou, 
ktorej existencia bola známa trištvrte roka. Nazvať to paradoxom je to najmenej, 
čo sa dá povedať.   

Bez paradoxu nie je ani obsah samotnej novelizácie ústavného zákona o bez-
pečnosti štátu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa dá núdzový stav predĺžiť. Predĺžiť 
ho môže vláda aj bez súhlasu parlamentu, ktorý prichádza až ex post. Formálne 
síce nové znenie čl. 5 ods. 2 ústavného zákona situáciu rieši, keď presne ustano-
vuje, kedy predĺžený núdzový stav končí, ak Národná rada spätný súhlas nedá. 
Z materiálneho pohľadu však visí veľký otáznik nad situáciou, keby parlament 
následný súhlas na predĺženie núdzového stavu nedal, pričom za 20 dní sa toho 
z pohľadu obmedzovania základných práv dá „stihnúť“ pomerne dosť. Rovnako 
tak by sa mohlo stať, že parlament by síce aj chcel súhlas dať, ale nebude uzná-
šaniaschopný, čo pokojne môže nastať práve v príčinnej súvislosti s pandémiou. 
Skôr ako zapájať do celého procesu parlament by sa preto zdalo lepšie naprí-
klad podrobiť predĺženie núdzového stavu nad 90 dní obligatórnej kontrole 
Ústavným súdom. Ten by však mohol byť voči vláde menej zhovievavý, ako jej 
politická väčšina v parlamente...    

ZÁVER
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